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 (مورص)

, 
 ییالش و عیرشتا یف هاو نا

 فلا

 یک بلر یم قلص قا
 . یم سیروان لوم ی نصرا نور

 ی

 ۳۸۰۰ یارک نئاٹ روت مالم



 ما نماضم ترف لم
 .ناونک

 ۵ | السالارجت ندا هریرخولا تضح

 ۹ تین می هوا ترفح

 بساط یا رح
 ةه تجاصم قت اسا

 + | ضد فاصواروا تاک یں ھا ترطح
 ٩.۱ تابوا ٰیوتلطز اجر هیبا تفح
 ۷۲ تشاد توتروا فاح کچ ږیرو لإ تح

 MN تر وا ےس کٹ م اردا نی ای اھ

 نورا تص ن کک تاحقا
 ۰ 3 و

 ۸ تن و اک شیٹ قاردا نیت اور

 ںیکت ادریس هی
 ۹ تافو زد تلالع یکه رب ره وب !تح

 ےک مالش دارج ترول ترضح .

 ا تاک ن گرو ا تاتو تامفازفا
 ٢۲ا کالای خوا تعا 1 تب هام

 ۲۳ : ٹیردع یل

 ۲۵ فیرم یرسود

 نگر ٹیم برپا تزح ١
 هنرستان ؟ ۲یو ا ترفح سر

 شود ولی

 گن ایب کک ضس تیغ قم

 ۳ ادر تزکیه دا قصا مد
 ۰ . قارعا رانا کام
 ۱ گیس دی مان ۵ر

 اترا گیت

 ٠ م تاور تگ کریو لا تح (۹)

 اک سس
 هیرولادومگنیف روا هريره ولا تح

 تالفا ںیبسر مے رو بالدا
 ۱ رن شارپ کویر مد ۱

 لضو لسان اردا

 امم نآ ریا مس
 . سس اوتف اک« ریرهوبا ا

 شا لس یکتا ملاک ۹و 2

 | یاب
 شو ایکو یک دریا شش
 ا یشک ادرتنفِ) ی[
 ۳ ارو هلن وو ۱ 2

 ٠ ییا فا
 : اڑا اع 6ہلاک چت
 . ترن وم که یہا غ٣
 ںر یدک ییونا

 ل

۲ 

۱-۵ 



 5 2 یہ

 اک و و
 یرازفڑل آرد را . مد

Eا  
 نت نام هرز 9

 تنی« تم
 ت دلا A مت

 ) ز از کج

BE 

 . لو ےک ایاکل کن یتش رتب
 یورک ےس لاد نا دی
 تار نو تم اککق ضمیر
 )سما في یر رج

 تنس رتو لوک
 تاب شکن تدع

 یو اکا یر ۱
 سلب
 چادر اک وف گل کس ثیبرع

 یکن

۱۰۸ 

۱1۰ 

1۱ 

5 

07 
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 ۱ تو ام تاک تم

 دی
 هیون ےہ

 ہلاز| اک ساروا بچ

 فقوم ےہ ۹1

 ٣٣ ها عضو شرع کسب ایک 2

 ۳ اند ےک ود ےن الخ ےرامپ ایک سر
 ےس یکراور وک وا ٹو
 نو کرایا کٹ ویکی تیره ۸
 (اک مک یوم | به تی حشو ایک ھد

 1 یر
 ب بس ےک ن الا سیده ۱

 ٹر عضو قاکیر اعم ترضح ایک( د

 تل سیم

 ( دم ٹر رس ہیماوش ایک( مد

 أ : ایا لس

 منو

 ۰ رات با 0 ایپ اکر
 تاورر تدالو |.

 سری
 2 ناروا لئ اک فش ا[

 ناسرار قاضا یو زا
 ' تافص ویل ا انور کر مانا
 یز رخ لو کبد اہ



۳ 

 14۸ یراعف او نو جگر فام ےک یر ما

 اوت رر کک ہم٠ا ںیم فییدع مع
 تور تط کن اک وردا 1۹۹ 1۱ :

 یو ےن اپ تو گیربت م۱
 ۴¥ مل اک ر درر 1 ےک ت تو شرم

 ۰۲| هاندان کردند ترت
 ےہ و

 7 ار یک

 | ملوزعتسرت ین واک ت رع نا
 ۲ ۱ روا کت اد ر ںیہ گر ما ۱

 ۔ںیگج رد سرای

 ۷ لکبو ے اوج افلغ یک ین ماا

 ۷۳| 2 لامنرلا دشت ہے عرداھت اواو زم

 Yin تای وم ازيد نب م ئالبا

 بسا : کے اکی ےس یر وت ایک
 ایز رگدد رپ کشر

 ناطر وا تروي ای f ارب ۱

 كا 1 : کرو تو ل ارت سرما شاہ ےک ۱

 ےس - ناسا

 rrr اید تیر کا زرا ےک م

 ۲۲۱ را اضت بص "اکر
 ٣٣۰۱ . يدر 72 قلع کی مون

 ٦ انکو لرزہ اک وہ ھر

 ٣۰۱ ٹاک جھٹ دا بزکاک یلص

 تار ترو تک و ر ےک 43

 7٤ عو ا مو
 کس

 ۲۲۹ و
 7 یے وو ےک 9

 ar اپا

 روا تنس تاس ےک رگ ل 7:لوا

E2 ۱  

 ۲ . پارکی اروا لوا ضا تا
 rr باوجاک اردا اتحاد
 به ا 2 ۱ یا
 2 اد ا ضس

 لتا کٹ رمد تنسوج ارد کن گول تا
 ۹ 1 نیک وہ تچ |

 ۲۸ < ات ن ایم زند دایر

 دنر تیتر: مور لسن

 ۱[ ھ٦
 مر ا تط

 rn لر شارد
 ۲۹ ےل طلسم
 ۳۸۸ ولرط ا

 ^4 سلاش کن توا فلت د ۱

 ۹۰ | اٹ ذس یم نود
 و تای لس رنو رر

 رب ر 7



 ےہ مي یک 1 2 ۱ لا ۳۸ )4
 1 . 2 د ۱ ری

 شرت ۱ ا تنا اینم یارتارروا ںوقتہ رٹ نایب ی غیر عد تشم
oTت ر | یے لش سرلا (ا|٦ضےراپ ٹراوافا  

 اچ ری اردا اا نونا کن وے روو تشردا
 تاب ل ثاشنا شرک کومو ست
 0پ عسر رمو تنہ

 ٹا اور 1
j٤ سینا پاک(  iriyeو )او 007  

 سوسراپ ےک تر کا طوم سرم بنک ثیرعو تم اکا اکا بان ۲ 7

 ۱ ثو الا نارد ےن شف نرس ٢) : انو ن وضع

 ؛ کدی بم فاطر۷ | م: ےۓار کف شف
 ےہ ب انکی توا وم ہکوھد کا ۱ مریض تر

 باوج اکو ھد ا ا 0م امت

 . فاش( | مس
 . رکا 1ا ریما مال

 توانم کام اه |. توي شد
 نکا 0 لوصا فاتح کس عالام اا

 ی ا راگ م تاخد

 نشر نم باس اے یار اکیا
 نْیناردارْذارراا ا وردا کل1 ما ںیم سراب ےک لعل ما

 عام کن اردا رم تم || او لاوقا هک نرم
 نادار امت ما عرش ٠

 و و رر ۲ ہد اکرام بانس ےۓار کرا ٢١
 بر 4 جت تم ارا اا ۱
 مر رو رج ۰ ۳ جبہ

٦ i0 00 ۱م ا رم  



 مانو وا مرا ترض

 میر نط گه ح یر کسر یار ت ترو لص ماست تاپ پا

 ے نل تاضارتع ارو | عفو نعم رعت ین وا تحِتحو۔ ںی تسر

 ۱ تزحے قل تقیقعردرکل و اگ ےسو ت د تر

 ناجی یاسر قا لیکی اروا ںیم سرک اھ یکن عاطمد تاضارتخ رپ تری ولا
 ۶ قوه نیس تر جی کلاچ یاب ی ائ
 بب تک ا سزاما ام اشد ےہ یکک و یب مقا

 مگس ےک ریپ تام ںی تام فلک اس ںی چب اس ےک یقینا دوخرک ۱

 ` یر ور درج لا سا فئمرکں یر ی ی رام 7 لاح فاو کم ) ےاد

 ےيا 7 قم فرم کلم بس ا ےک رار دلا سل ایکس ا ی رک

 ہا سه یکے رپ مقرب ج حسگر کن ق او ےناہسر وا گالچ

 مع رک ٹو کدے ا نیزے امری اک کت ددا نہ 1 ات ات

 ۱ سبا یم یھ کرا 17 ہر وا: كا رام ارو | وس اک قیم اد ذات رام

 نارو | کر حک ا ب ےنرایہپ تابش کرکش ںیم ایس کن أ ںیہ ین کاخ

 ادب ےک اتا تشکر ش ل مور ما اکی یم سرا ےک ترص یک
 دوا يہ کر رکی ام یک وھکے کج ۳ ی تعا 2 یی



 بو ےہ

 لار ماس د ددرد د تہ ترم سلم یہا کک ورا ۶ےہ ھے یم ھما ۷
 4 ارس هی لسان اں ستاد

 اش یی کا تاب لد تیس امیر ج
 ۔اگے سرکل ررر ودر لاک ا

 عسدا ےک: نیلا یر قوا تح نو کں وم نکس لام
E.ك ر عادت لپ ےس ےن سا ےہ 41  

 fs ایم عفا د | ےس اب ےک یه رتلا ليلو گن لند
 ۶ا شلو سورت 722| سا ےس اجو میس هارد تی 4 نار و[ نالا اک
 2 ياد سیو تیوب او س هما ترین | رو صلع شر
 موا تح عابتا ےک ںی شتت ےیل ہزمتاساد نک 7 ات ےتا ےک موس ازین تل
 .ےہ یک پاک
 ےک ما! ےک لاد ےک ارد دیر ولا تنه نرم ۲
 رم و تاتا وت ا تین و ماه رای
 لجن قافله ےن لم بخت نم لوف لاوقا ےس تم ںی
 ۳ ےیل وتر وت ہد ار ےس بصان لا.

 اسدی ر حماس طی ںیم تیر
 «داذ دلش مضر دا
 ۔ایدھگر تل برگ

 ںی یز همم هر لاد یکن ا ےھت تیک قلعا ےس سود لیبثررمت 4 ےس نگار[ ۱
 گر عماج ےن گفت اد کریمه تا کد یت اھ فیل
 سس سس سس شم

 ءاس لب جت بارک رگ نا ظاعروا بیس بالر لابن تا اہے مت تایل م ( ار
 سس ںو اکر نص وو



 ۱ :ے کل تن نابزیکن ادو یم
 ۔ یک بے ی بیس کس ام انکا تل ایر کب را یم ۱

 لک د بشزد ا ایر کر یم خاررس تند بت قو ت ارگ :

 ریدر دا اتاج ےس ( لت ہت اس ےارکل ایک ےس ںاہودک اد تُآ

 س با رب هوا گولے سا تریاک سا
 یگ ےک

 میت بد جج ا ںی ائیر
 ےک لاس سکی کن ا تستر سن ال ۳ میش مم کروا

 ییہ تماس ککد
 ہہ ےک پای که رب آه سل تین ترم ےس یش سد یلع شا یلص میک یت بج

 انا گی کرک برو .گ تر یم ہت ) یردنا ےک کوری دد | ےل یم

 پل اہ ےھت دو تقد ہہ ںیم تبعش کو ییا یلص رکی نمد ےن یسا
 ےتاھکی ی اھب اس ےک یہ ب ارو ڑ ککے و اس کد مرا ےتاج ےس فیشن
 وز ےن دوجوم یم تمدخ کات درو یب غ ا یم زر ای دو خس با
 : ۔ ار لاين گندم ہیلی لم

 ال کن لود ۔اھت زن 'داکے سلا ل. قی

 ہوح اید ےک | لا صحن فاسد ادوا يلق ةي ولا
 مکے حل اک کپ ےل سا زرد ا کی کلا کر یز ےھت ہححدد ےک ںوم کس اھ

 ناک مڑ اد ےک زن سد تسلط سود کا تاد قع کر بک نارد ے نوار

 مت ترا بوخ یچتوم یکن اردا نک
 . ںیم چ ازم ےک ن اے یوا یر د | جزو سر را تس ار ی ےہ ےل ولا

 تست کت سرب ےس نا مربا. یھت کر بکر کٹ کوک ار رد ا تفت

 روا امیبیدح حرص را



 ہہ

 ۔ ےس ایک ل قن ےس طس او ےک اکہ نیر یز ںیم حازملا ںیم بات ای لا فا
 5 ارز ارس ہری وا تفت ۱

 4 تن ندرت یم ںادرن کرب پا بسا

 اد تی بوخت ںی اھ اکر( نا نا دز اس نا

 باغ ہلا. لے ہڑدد گا لک لا !ررماااک

 گل نادر کا انکار سرے نادم

 ایالت صر ا ےن ںیم لا رس( تسود لا از

 لب عدد رپ اد یو ےہ پد ددد
 یو الهی ہدود با اش( و رر: اپ 7⁄4

 اض ارم بمردا بوک بوخ ںیم کید ددان یلادرھگے اےس
 رمد ای 02 ےن ںیم یت کا
 دس ناف کد ر زر سس ررد ؛ ےن اور

 ۔: ےک قلم فرادللا بانک یا دف 7
 ممه دا هر از بکس بر پز

 گم اما اسکا رگ ترکی ی رک
 روسی ھما اھکراس اھم کا کیت هد 7

 کول ٹر گزار آر خود ام ےس نک یم سہو کس س

 ۱ < شوا یری ادد ڑ ےس کپ

 4 رم مولا ےک ۳ رکے جر یس بدو رش ر الر ے ت اار هارت ار مرا ترضح

Eکے یک رےہ لا هم زا مت آہ ران اجا  

OE RE 7نیم  

 ۰ تک ن نزاونک ےک کس الیرخوا



۹ 
 ۱ ۱ و ےس ںھڑپ عی

 یا اپ تہہ کن کک ہہ السا لجن تارا ملا

 ۱ رد ور وز ی ءےےر 3

 لل بز ے تاتا ےک ولار تاب او ےک هو اغ تقارن اب اگه راشا

 ساداعد قزل ١| تام داوو تالاص ےک ذر وپ | وا لوک وت ےک سم اے ای 4

 و | رتن وخ ی یلا ی کرو ر ر تاسواروا
 س اروا یقین یک اض ےک نا ؛ ےہ لص ارت اعم اب ارب ما ترحب ہت الب

 اد ےنادا:ایتریدانا را ید سعدی رفت

 یی دما اچ ٹ مکس تام لگد دیزلی موکت شل دا

 ٤جا ر ور عور مکس ور و ار سا ۂرو چے اج نرم کم

 ڑنکارد اھ ال جا ارم تشر ورب دا ساز وا رکعت ہک نیو جس دم

 ( ےب سلب ر کب فال ےک تال کا امر, یوم الف از ید

 وا رزم ت 7 ۰
 نو تر 7-9 ام وا ۱ تیر

 بیر وب پا ےس ےک ایس دا اروا ند لم پا تر7 ءرداز ےک یک ام سد لای

 جر دھوم نیم تضم یا لس کاج ںی ۓ اند امد )ا در ورک ۱

 کیک یم یا د نرم تانرااسب رو | ےک تی یف ھا یو سا ےک یہ پر دا ےک

 گڈ یب رکے یہ نا ثیدع لول منی یش لر لمس کل ایپ

 باس ن ےک یوکے ید کپ ایکن اد نیا پن د سج یز
 ےارک رو اےک لطمه رپ دا تہ زا ےس ےن تانک

 مجری تصدخ کپ سا

 ٢ ںیےئا از و ےہ یکل قت اور کا ۳ ر لات طحش راہ -

 ںیہ تاقد | شیر یو دجم کد کاو س یت کت اف امت



۴ 

 رم ياد اپ یاب کن ہے ترک رب
 - اتتا ھرنا

 -: بی رم

 رادیو یادش تا
 تک لول تا لامس تئ کد ون اید و ر

 فلت ونگ ہد رمز کتا اعےاڈوروداکلرہہیبا

 نی او تل اھ میلا ےس ترت یک
 کره هرکه الا خوصا رک تاور سا نوت

 پهرز رکھ کر اط ےس وضو عقیق سه ےرود
 اعتق رب عکس ا یدونآے نے فر وبا ہک ٹل سا بسام اب ناول ارم

 ال اه ی یلا یہ ےس ہہو گل وا ےہ د هپددا ترش یک وب خال ید
 ےہ لی رایی یکی گہر کئ یک

 7 رنز کل وا ۱ ترطح و اوج رم سنوان الس کے سرو یم

 . لم گر یو رک یب بی عن ھکتااع
 راسا ےس اوس ا ےک ایل اسناد ۽ تشک س ںاہکٹ وھی نیت تیخآ

 روا سم زف ایما ےہ جات یا ےے ینرم والس

 سا
 یررجڑگئ ا ظفاع ںیم ےسرا ےک ازت دابردا اک اکر کھ ہرزہ وا

 تک رت یکتا نم لج رع جرن نا نع
 زوج تر کآ )گا یکن ایہ ےنر ھی ےب وافط ایپ

 یاد NA ضا اما نئام ولیم ےک ییا

 'ےنآ:سا / | تنم ھر سهم رب نزن من کرم

 ا ۹ و ےنرکت موش ی اہ دان
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 8 سکه تیاررے یروین نایب 1

 ۱ ندا یوم ین ا/دخ٭د ار نام ل دت اسلا ےک ہرا لو

 ' ےل کشی تار( کلامی ) ںومد ا

 هدر اکیس کیا رک گو کن اچ بی اساسی ان ییا ےک
 تل زاری ت اد رتی کر ابی ر مر )ایکس رد ٠

 ۱ تب 22 یک تک اچ دا

 ۔ج گرم ےڑیکل قم جہ تماور یک یکم حس ناز ۱

 کے کک را ےک نزازہ هنا ازم ہر مولا :

 4 نوپ انی ےہ قی ےک

 ۔: کے ایک ادر ےس بس تر ےس قناری
 درک کن یر رک رھا (۸ با )ر رح ۰

 میم ںی ادرک سن اس ےن ۱( )ازم صدرا

 : یے مدام یک سیر اب ےس نار ت :یرفج گو

 )اپ ساق لا ۳ ٩ ےارکل صاح نکس تات پا لا

 ی سی رو ا ےن رم ایچ اید بان قلا سم
 کمیک اے ربطی دا ایل سام -,تنوز یگ ادوا)

 ها ےےر ت شح ۔ ےس آیی ددزم تنحم رمان

 وفایی ایالات کلا پام دا نبتت یک ایب سا
 ۱ هرم لے ےک اب روگ نر ترح(ہرابوز)رٹی۔اھک ایکن ایب

 تہہ کما ا ےل تح یورک راھ کا ےن واتر
 تن لو الل الخ تو ترحل وے رب
 تسر تح اد بارے ہر روا ۱ هس یک او ےرک لحام

 سرد ےک ےک ان ےک فا کی ےک ا لا مر
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  ۱بل )دارد لوزچ تیزر یاب« هههآرآ
 که سا ےرسدد (۲) ل ورد تابعه ےس سا

  ( ۱تت کے سا سست ہر ںودرکر لسی نقره ت اد

 ایما فید سر دز
 نیک لا

 کا یک تضاد مات سرم رژ 2 ا 1۳ ۰ م ۰ م
 ده زیاوےس لاو او لاعاد لاا تهی ۱ےک لیلی ا یا لو گل ولا ترضح ۱

 رولا ےک ے رپ رب فنار INE ضیسرز دوو حر )رب هک سو د سن گرا
 ماچ( هست الو ئی کار اچ فا ٥نا تند سا ےس ےس وپ نا بج
 ناک مہ عشا لی لور تیک کی رخ کر تفاح سا سو[ مقوا
 سا با باردا ونام پیری کے هر! ازش پآ
 زتزام رب ےک ارت يا ےس تا ا نصیر اچ لاک تنیس ےپارکل بک
 ۱ بيت وکی هد( ران

 ۱ ما مخراما لیلا نب یاس رج ست ی ماد سای لیکس

 ےب رکی کو ئو ب اک وک شق کدی اھ سا بس ایک قے شید مارا لی
 رگ ار وط گارد یک سیره تی زور ترکی هری ولا ےن 9 وہ و ص"
 سیر یکی بترا عن اھجاکس پس قارا ایت یاد جن نیسان | ضخ ےہ اڑ
 ۱ ۱ یر

 سر را | صلی دوس ا ےن ندید ا بس کت شید

 بس دیو فرد حلا تی د از ے بم کرے رک گرم یل اھ لی |
 تر یہا خڑت اردا ام ۷ اعا دلتا لص ا لو ہد ا ا

 یے اک ود درد 7 کج یہ لو ترا یکے نوکر ساب ےک دون ا



: ۳ 

 رک
 نآ هان ارد سوگ سود یا ےس نوين لی ےس کا
 ےک ادر ےک س ا دوا سایکل تک اد لات سلوک أمج یکم ےل ۷ت رھا
 قصد یز ززم ن اتر ضب۱ ٩ سلیمان باما قد کد ولو

 سارک ا یر ربا تح لبا ےساو ےنئولم ںا ںیم اہ یکن اردا نیت شت
 تاک ما در گا نال اھ ںی ےس رکو ام اک بت آر کاپ تشاودای ترآ نر
 ' طاع مرا یت تک وکس جک کت احلا رم تای وا تگ رنک
 کرک تن ا عروس تو کر کت اود اهتسارد| بت رج
 ۔ےہ زا اتما ا ےس ںواوتی رسد ےہ قر کو م ت یو زن بلا کز

 یاب جهت جت يعرعخوز ایا گور تر
 تیم وتو کلن ںووکے کعب ےک نرو |نیجلاتایکم اک ام قل
 سوپ راک اٹس کد وم بیو بیج کاکی ارفض ترق ںی تشااود تارا فج
 اک ں ود نس کا یس کال ہک رام اکو خاک تقی مہک ضم:
 رن اسگعرزوا ماس Lé اس ےک لوٹ شرم هدا ےس رکا ل تن ںی م۱1 ءںییھداب

 رج ارپ دز یت گل رفیع کا تف گهر ربا تر حآس ا. کد ابتیگں ررنص سم
 اهن بچت کارڈ (ے گیم ا راز اپدٹیڑاس

 ے ناب ےک دن قرن کیپ ورم سوز وبا تحد لمت یک رداخا نآ
 تل ش سن دا تیر ارد مقر سرپرست
 راغی رشم فو کد ای گه و جلب گن کیک مدار اتم داش
 مپ برو تک ایہ ید اراب ماا کیر جی ںیم
 #3 7١ . ےت دار( سود | تیگر زور

 کنز اس هکر علت بين نیا بحتذ اتسا تسزود بس
 و اہ چسب هر کند کس کا ن اا یہ ےک نایب تاپ ام ےپادج ںی ےس



۳ 

 ۔: زد یے رک لقا ترار یک دلا بک
 هردو كاروار ےیل اک لیتا انیرج ا ماف

 ےک تی ار تب جناب یا برر ت از تااک

 7 اراشا مان ییعلامالسلاول ؛٢ےداہ/إزا ارگ نار شا مات

 کرا اشوک ںی روز درک ستون نخ
 2 منو کناف رایت شا کک

 خم اپ طبق لپ او ۶ء الع مج رت ف طی باری در 0

 تشادر | جا تره کک اےس لوا ش ار یک یر ی لھ اط

 ےب روم قضا ھوا

 کن زن, ایک ای لیکل نا ںی کے ہت
 ےن ارج تاحقا دارا تایل گن اروا ں یتا اشا

 دکلی و ۓن یریرول ق از دول نایین اکو
 ےن قضا نم ور نما نورما ج یب ےن طی با
 ۱ تارے لو رک داد یر پناهی
 ایا یر ترکی دان دو دوا فص زفا یا ےک نو
 عام

 را ری وے اولا یه مہا رکا را

 < ام بس ره یک عالی نا لر
 کت النون کک ین نی ریل کد ای ایہ سس ان کتیا
 هی تارا تاپ
 ۔ اعر سفر دی ےس ت تیرواے مو والم ت نو جت

 ۱ نت تارا را روزا تشاد تراک

 ءم ہرا فر مات 11

۲ 
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 (ی؛تد هود رو در ےک ل شفا بر ےانراک

 هرز ا es ےسرہولا تاس ےک نیز مال س

 سیکل ہبہ کالے ایکت ارت ارعا کت یم اع تک ےک
 رد ال اما تنم تر لا س نادر( ارگ ا ےک یل نیز

 س هباضال | هر اش رر عقاد لا( ۔ نب ےک دب یک بای ۷ حامد ناسا

 دیک ایکل قن ےس ںعزیخڑ ما وا فر کس نا
 ےن مزه اب کد تین ناو تر کا ر

 گڈ کاج شرع اس ن اور ہے واو کت تا

 ۰ تاب ایر هدر رم عزیز لوب ےن نادر

 لاری ےک سار جت یکن یب ہی دلا عرج

 ۔وا 7 کت فا درگ وتر 20 میره هک پے رگ

 : ناب لپ یب J نل زا ما ہیرا

 و اوب ےس وم سکالر سره نا ے نار رہ اک

 -ل اد جاہ کف ریا

 نیش ن الکی دس ناردا ںی تض بصت نشد یر تاو ی ںی لافساب

 ںی تشاد ا ترقه روا ترضحوج ےہ کت ہہ اے بید زیدان ذات
 لس لابی تایم کشم ترس کنار يک رل

 “یر ن لاڈ ا ے دیر اورځ حاب لار ام اگرو ١ یال نام لا

 ںی می کس دوا یکے ناپ کر سه مس کن ایا پس یم
 ماه ںیم ںوشہاس کا گذر او کرک "لسو ت تما داعا

 یر باک کشیده ے ںوتادر یکن جی داد سیل بس ٹ مداھا نیم اھ 2 لا هل

 بو ایک ناک تیار 76 لس( ںی ید ا قد لا ادا عور وک ا ی ہر ا الٹ
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 ہللا دین ہت فط امر ضم | سر یتیم اا نام.
 ہں | ےک ہریرہ دا تیرضحح سا

 . لا لوستر ان کاج ایک من ت رک یم یا
 ۔ یت جت و ین ود یتیم ۰

 ۱ و لمس رم عنہ هللا ںدیع تح

 هدول پڑ ےن اب ہو شعرا نریم تب تسع قر ولا
 ۱ يب اج س یاب

 ۓن ت انی یزوت کت فاسد ترم کردا سا ےک بان یز تنعح سنن
 ۱ ٠ جاے سلا

 هل رکی ایگ تفابد شع ے یار ار مان ادارہ با 1

 یر خرچ خازن ردا ةير پراید او کر ند نیا کے ین
 2ِ ی ۰ 3 ۳ 0

 یز ا کے تس نورم ںیم فہر کیم اردا نام اُتے دا ںیم
 هو بسم اوا ہر امری عرش سکے

 رہو خار یک اھت نرم ارد !ندامر نج

 ام برا رپ میم ےن یھت اس ے رشد دین
 منا ےلد کی نا اھو ےس تیر ول ادعب ےکس ابار ںیم آں اعد ۰ 7: ۸ س 1 ۰ مہ ما
 اا ےک لو اس لزلود ےریگ لوپ رگ یا ےس 7 7ء

 مو کپ سا نو یو کسر هد
 اک ن اردا تبان یری دپ اھت اف ام کشم
 ےل اوس م ی اے لوک ش اے : ایک عن

 گپ کیے ایک اسکا یک نامه انکے مالا ندا اس ہے لاج
 ۱ ا مس ا ۔ گا ںی 4
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 راز اک سد وت ناپ اھو 7 از رض

 سپ اید ےک سبز تجسم

 ۱ اف سرم کا کلا ےہ زط تزمخ

 پہر تا ےک عش ال نال ودداز ےس بسم تک یش

 اپ بیس کب هدازع- بس ا کار ےس

 - ےن ا رو باا ترذح

 ے7 یا ا ةر رڪ اس تتم ہر کرل

 ۔ یت قد رگل صدر یت یت کد رک
 ! یا ےس دز اش ما

 7 7تی وہ بیداد | رم رلا

 ہہ لپ ےئ ۔ ار گا 1

 ناردا اب کتیا سو هنر رس ابی

 ےس بس نا سا هر روک (رکے سا )بکر ہلنم <

 90 رر ما ڈاھ رر

 دی او اصولا
 یاس هدا د ےس پس لب ماعم ر ترلاس 2

 : نیر
 فی یمن نع ارعا نک الا یت

 E ARI ان ےس لا ںی مارک عمق

 ات یک دا

 ! ںی ےک کا

 و یاد بقا اي بس اکو ی ۱

 ےک ےک چیر سس کر کری دا یل ارا ل وزر دایز ےس س
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 ےک اج دوز ام ۷ پر رییس کا اہ ل

 ہد هاب نور شتپ اب تب ےن لپ ےک باس
 یار لوم یا. سد اس پا طا اس

 ۔ےدرا )تہ “دا کل رشد یکن اے 7

 ۰" ِ 4 بهسازی 0

 ملل اش لوس ہد این ےس بسه زرا مالا "ت

 ایا ےک ہر لا باد تاعنادروا تیام ':

 تہ کد یر بولا یم ںولد ےک ناپ لباد سا: یی کارڈ لک
 ساکت بک ےس ہیرا نام رزم لم یا ۔ےسیلاڈ

 ۱ 4 زب سا نا رام

PIALچپر یب ارم اعیاد ت  

 ےئایڈ دب ےک سرکل نت اد ےالیچس لگن یری شرم ہدایز
 ے ےس ںیم تار مرد | تا عترت ارد فٹیلع : پیڈ
 ہد بن ےس مز اہے ارا یہا (ے تاک کاری اد بک

 ںیگدا دم ۲

 ےہ رولا تر فح نما ےک تارا
 لوبا رک ك ارد | تاو ر رم

 ۔ نئی تیاور ںیم ےس وہ لا تخحےن

 اه ترس یر ولا تح

 ناس کت اور یش اج ےک

 ضرر حب
 تر اریز نیر اتا لاب

 یجب ےراھ ےس تم چا یہ کک ات صاف کنج بنا

 لا رد ا سض ہر بابت سا ر نا تزعح یا نا ییز کت یافر دص ےس هی مرآ
 « بیس نرس لات وع س اط ںیم نیا از تستر ٠ ےک کتا ی حس الا نا
 و نال بیو ز نب تب ساب ولت نیم: ےک یر اباد ہک ها
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 رمد وشرب رات ڭا وراسل نب نال

 ۱ را یہ ےب ادارا ن اواطکم ... ۰۰۰۰۰۰۰۰ رار ا نر طنین 1 كس

 وو تا و ك ایی دانیم ادارت لگن مارو ا

 هوا با ا ایکس نج ا احساس وس نا اف

 روا ناسا دب ؛ کر خام ارب ناروا ساب لم ت یکن لا

 هرم ام ایکس ایک دا ےہ اکر ند اں وبلد وس ھی یزاب تسارد اچ

 1 فدا اڑتے ںوزچہ وں ال ےک نآرەا نم اد اتغاک ایقف

 71 دا ؛تدارع « دصیکں ود ےک نیم )بری یر سوا

 چ علت
 2 واست | تنہا تا گشت رطح
 ۔: ں ےک ی ایکت اور ےس

 وب نیت ری یک تمتد ا سای هل مربا

 ہہوا تائا ےا + گام اش یر ےن یو

 ےک ا یا سر زور ًارناطعانےک
 بم رام قو کرک ےگ کا سا ایک ید
 8/۳ ےس ناک: ورم رم مالا ینہ ےک تاذ ا

 A سا صنک فانی نیا بجاگجچ درک

 پس سس دہ سرت دا ےک

 ی نز پا ۱

 ۱ کت ایک اور ےس نا رار نکات اس کس نت ے امر دا

 ۱ کز تو بک : ار تقو ےک رم ےن هم دات

 مر رو L1 کات ہذاج) بره



 درو

 ۱ : ساکت امد ےس ہیک ولاد وخے گو[
 هر سہ ےہ عا ےگ سو ہد ت تو ۷تا د حر با بج

 بیس فو لت یخ گل ہاردان 1 ازات باک ِ

 : ۱ ۱ ۔ لو برود

 کاش رد گرا پک نا ںی تانا رک رول آدم مرز
 ا یر یھب کن و ا اج ان ےہ دگر تب ےہ اک سا ےن هری یش اهش سمت

 . بلا کد وز کا یراق ناو رمب ےک اء اند نسل

 ل امی زا یکے سز انج ےک ہم رب ارب ےک ز انک نانسی نیت ریو
 ناک ہی ا تارک اکہ ا گو تاند گه ما یش ای گششاب مرزا

 ام | نیم آل قم ےک هم اوگیواع'ت رطح
 و اعم اس اک لوی ر | ا ناروادرید مس دازب لا( لام ا تر اڑ ےک

 ضر ا یو نا ترطحی یمن ولد ےک ورم اھ ں ارور ہا ےک ں وہاب ےس ہری لا تح

 ار کد دا لر ی ار ےس نارد !ش ا لڑا ںار واز تدرب ہیرا لامشا ۱

 ۱ ییا ءس ازاطخ بار

 تابش اتکا لو مر
 ۱ تاپار ن آددا --
 العے راج ےس س راپ ةع اسسا کا سوف یار ید ار

 _- ۔ےہ شیب لبیک ہے الس لار سلم ھی با لس وہ کک اپ ہنر
 تبا طح رح لارا ےس فیر مرتکب اکا پے رم نیم اوج ا تیک مال او

 ٠ رئاولاہر اتم ےن ں وخ وب ںیہ اےک لقت تاض اتکا ہد ےک سننا ی اح روا سام
 امر ہوا سیب رک ےس یو گر اکن اه ےک ا گی فیر اد ضم و ہیک اور کس

 فرم نسل و فک ساس ارو . سا ادیپ لا اکے اطا سر تالا ےک



۳۱ ۲ 

 ناروا ایکاظ کار نیک اي یک اکے سل یہ ارد |« تی اب کا
 7 يا از سا اراک تر گر تایارر قلعت بط ورم رب 11

 هرم وبا ںی ولي هر کنگ پنا ۶۷ت اا یک اھ ےک لو ےگ ےب سم ۶

 نا ےک تزذح ن اردا . ےترکن ایہ ماقمد تم کیم کیه اب باک
 سرد طیف ہو ےہ رر وا ےن لون ارو اےک ۷یا ےس لوقا درع چیک

 2× وود سر اہ رمح تال ام ےک نا گیگ تان اال | سا رخ ار 4

 تو ےس ناش ترس یکن ا هر ای ےس لد ریپ مات رسد دد وا مب | هدازتبس"

 من رب لر یہا قادت نا گپ .ایکں یک رہیا کجاس
 نی رد | عم ںیہ دیر زمری لارد . یم نا ںیم یک نا
 ےک یر تستر سرو ےی رب اروارپیت لہ د مسیح ۰ ےڑمضر f بیس ار

 یی لبن پیس الخ اسد ےہ موم نیا ۱ فله ماست مرت

 ءا ےس
 نا ےن نشر لی ا ی اہک ورا تمص سس ہاوس ض ہک لدا

 ۰ کب ذگا لن ارد | سگی دکل اود ضل یک

 يد اتات اے ہد ںیہ فرم تاو د 1 ےک س تک رع هد ید

 ےک رک

 انار تیادر گی ان مش ست لوک 1

 کوک کت تار کن مد سینی نا ےن اکر فل ی راہ

 7۳ كيف تفکیک
 اھا تر زا داف ثیسه نیئاضد ےس تلاور کک ا کیک شہ

۲ 



۳۳ 

۱ ۱ 
 زير شرت امت پف ۱

 . کت رفتی ہریرہ وبا تحرک سد یھب پد ںی زر ٣ افم
 از لا کرامت

 ےن ایت« اک 2 ترانا کاک با ا ) 3 تلا ںی ےس راب ےک یم
 ےن ںوھنم ۹۵ سه ملس لسان مس هما طعم سلم

 پس
 راز و برا مگا

 و مزار. نانچ لمحنم
 ےک سیگار رک ۰ شرت
 نایک شن ادا یک ولا یاب نیا تر
 وزن اپ عن اش یوم اچ کت مخا
 س

 سن رک ایب شیب رم با ےس ہرا تزحکے بی تیر کا رکا
 ٦ ےبروکرک یا

 ربع دن نا بلل ی نمر کدحا ظقیتسایتس
 یے وع درت مات نا نہ دی لسان همون
 (HA منتشر < نانو انا اھعضب
 رتبه سا یردیتمکد نه
 .یراذگت اراک و تاب
 تره وچ ناپ “سل ها دانا ام توا نو لا

 یونس کرج مارا کا کی سرمہ ا کرک ب دی



۱ ۳۳ ۱ ۱ 

 ٦ لقب بس لبه یش اح هر یر ےن فل ےھت ےک ےس ساردا یل اپ

 أ هیات مہ س ع کت ول

 زود کا اک کک ےگ نایب ںیم لیلد کت اب سا تاحشاو کی ےس ماا واتس ٠

 ےل ا بم اب ںیم بات ےکر اھ ےۓ تر سود ریش ت ن اروا ےھت ےترکاپکر

 . قادری ےہ دد کا نب احص رکں وہ ایک ضا لپ ےس ا یم ای <
 ۲ دط اس ہیر شص لل ےک ےن وب هست ع اب ئ ہر لسئارو ہت

 گا بب اب ہم سرب ببر قرد ا تالا ےن وقل ر جا

 ہک شرمد کر یتا داد داپ وک السود و اہ ل وج رم سکن لس نا

 ن ایمر د ےک یے رمو درو | ھر اوا | تضح ین ر برک که تسرسوو يا 3

 ایل ویپ ب بسے رود یی کوک ازم کات اش ندا نر

 ی اد صت یکے ر سود آب اه ب کچ کن اب لیپ ہد کا
 د اتا لیپ اما ب رس ےل سم ےراب ےک نمک وبا اسوصخ ےک ترک

 'ےرودزوا ہہر ہلا تضح. ے تر ارش اد ۶ک ت تر را ظفحےک نر دا ےک رک

 پچ ن ای لامر کا نت نا. نبود هلن نا ام

 + بز کل قرت اے ( مک لارو تل پز ها فيا كام

 - : ثم یاب ءا

 ۔ےررکونن کے ہاچوک ا ےہ نان وج ٠ اضوتہلفۃزانہ۔لمھہرم

 :ےہ بلط شم ےس هو ها طح یک اہک با ںیم ہلاک رر ھا
 ایک رب اکیس فرد ےس لباس ےک اغلا ناوک رع سما کہی لدا (۱ )

 اولی اد سا لب نا رها ےسر ول ٹر جلب تافالخا یقفرو| زن ید

 مو دا ترم رکا ۔. وہ ایک اعا 1 درر یر لا ےن اہ | سیم سینے هرز

 یلاوکت یدص سا کپ تسیدرب. سرب نگر شئانت ںیم ترک کک نر ا ی
 ۱ لم تیب نعم ترلاس ر نم اک اب ےن لو شیت سی ۂ ذا



rمج  

 ےن رکرکڈ گی اما یار ہہ ےس ںی نر هوره رف لوس ار اللیسا یہ

 لباس ےس دن فیض وے قو لسا پر سٹ لما کلن جی

 لا رک یکی نوید ناک ا یو ایس جد کس تیل ماکے س
 ےک ٹپ فیس . تیک نر اٹ سس انکی کن ایل رش کو کوک یم یا

 ار لی بل اع کت رم کں بن اکر ری ول انکم کت رص هرس
 E و ماس غں چ شن عاص ا

 ۔ ےب فلتکےس سا ہد هدر یه بتات وری( ٢
 ۱ اظ الا سحر گل فید عوف سه لا تح ا

۳ ic 

 رک کا لسا تی ج دلشغ سم ىلع <

 رکا ایام ابتدا ےس اچ هل نمو لا
 ۔ ےئاجا گرو ۱ وع وضولا

 ںی اور یکے تل امر تره باب لا ساک سرما کا
 هرکه یکن یب یخ اوم نا نت یہ فیس کوچ روم

 بید ی او یاد را بکن تی هر"
 4 عطا هو طب ںیہ سرا ےک سا ےہ د سنیے یم

 کرو طلسم سادہ ید لنت یم ےس تک ےئار ےل ارد
 تضمینی
 ' ےر لو انتل ےل ےک سا یے رد لقوات یو و
 قام ا۔ ےس ےئار گی ناش انا ںی بس ںیہ بجاد گز
 ۔ سنی ررزم سطس ےک سا سد لٹک یسک ی
 کا ہک اکے س ناعا ۔ہ ںیہ قرد مکے ےس مکی هررآو سر ار

 Gy i ہا ےس کرابلا ترش ےس اکر وز موتر ے ےک



۲۵ 

 2 هر ساک سن DAY اے ررر رار ے

 ضیا ماا گلاب

 اف ںیم تینادر یک شید سای ما تنے رپ ص الض ۷ٹل کر ا

سه ملات هکر و ا ےسایگے تساوررآث رم سا یک تامر ای تحت
 رو 

 لا کید رت کس سامنا. ےہ کر علم دزادد ٹن نو
 ےل ںوغ یہ تک قند زما ا رفت ہورآ ا: تہ اب ضرر او درز مت ارگ

ئردرےرد اا هد س نت اعتاد ےس تہ یا ۹ ءس
 ےک کے ےحرک (مد

 /۴اءےاا+ا ( تالثخ ادیشںی سا باک پس ایا یب سو 1 بسا

 ۱ بالانس | دتا د یبہ ا ۷ فلو ےک ا الا نکے اپ اد ی ےس لذت

 تہ انگ ددا ٠ ارب کے رابتعا ید ایک رک ہی اید سارا

 ڈنر ںیم سا ےب یکن ایہ ٹی دع جس ہیر سرد تمل سفرا س اھ
 .ایلڑ سک ش یکے رد ےن بز نت پلا تاس ےک ن ارب یں

 یک چپس تب یدک اب نیامد پس یس عقاد ے ھی شی موس ٣)
 دب تاردا بی ذکی ھر ودب ا ت حرصت کن اا ےس سلب سم دی ےک رتا دور سا

 ی اب نا انچ دن کب Ca | یه تالخا ایا
 ےب ایت وک ا ہد ب ادم رن تہ اپ ریو کر شو ںی ت روک سا ےس ٹر ال افد ا ییز

 ظاضلا ےک نار چی زرو ضو ےب مبارک ےس ںوھخ ھی ما ۔ ںیہ ےترکل وک
 ۔ پٹ ترک اک ت یو یک زن ےک نیا تر وط تام مچ ایا مانی
 ۔ لهسر درک ٹیک ےہ یروض ی اہک ادو | ےتایکر وو ضو بد رس ها نوت

 سارو ہنی دام یک فیس ےل سا سهره ؛ یب اھڑش ریل کار ںیم نا

 ۔ سس ھی وک ی سار فو ہٹ الخ نیر ےک ارا نیا ےک ز ئے ےس ۱

 دعا ظقیتس | یم را ےک جید کبود ید: رم رود ۔٢

 تر وید یر نیک ا ۔ ےہ ثیدع جک لک ارتا ... ... مانس نص



۴ 
 ید کل را ی مدیره رد | ےس ایک اور ںیم عراب تک

 وشو ےس سار رک ہم قاع ل وت ن ا ےک نادار ید نہاد تزعح کک
 ںی بم ار | ےہ ںیہن تب ن لطم شید رک رد یدرت سا نہ کرکے یک

 ےس تم ںیم عرش بیشه ہیرے قادر سیکل کلا.
 ی پس یک ین کک ما ےک دہ ترک ق
 ` £ ەە یہی کلام ١ پری (ہمییشاک) تیر گر رپ یکتا ںیہ ےس ںیم هزمل دوس تشنج

 ےس ا ےس انا س تیاور یر مورو وان | یف سام

 نلت اڑ ںی اہ ےک ےن ارور لس تاب
 ۱ رپ ںی نا کلک پس سوشا ت کک زہ تخلام کیس
 سر خد ار بم بار
 ںیم نا گسسته باش اپ ےتس لا ںیم
 بشی ببر تعلیم( ا ایڈ لإ
 ۱ سس رم ا هستن اپ نا ےن وج وک ک
 بسا هی سا + ری کود ےس نر
 .ينیتیارر ذی تا کا دوم ہا گارڈ سرش

 اسر ٢ن یک یم رب اتم کٹ ید ایس پا کے اتہ مزضےہاا ۔

 سرت ار دد یگ کا بیایی دا نیلا ٠
 | نوک یر ےن فیر کوک اد ی مارک .' لت ارر ے ڈیم ر ٴب(ۓ زس فس ها کرد اہ
 م مشا لوس یی نرم نا اپ تروس
 اس یل کن یل اش یک طم ما ہم بام کیس یک
 : سرولاو آل گے قفس ٹر مدد دا ایک ت اوا رک



۳ 

 ا او ےک ےس

 گیره سا ہیرا تر کوہ عم ےس تح اطرد تاب ےس ائ ا
 هل سیر | سگ یار یھب مع ئآ کس ا رب ی ںیہن اتر یم تیادر
 سا بجے اذا نو اس تا رسد. هرم شک ام تحث رم رک

 یر اعم ےس لول ثم تا سرو ا شارع اب ایل کپ نارت اتع یکن ایی کت دم

 ,( یاب اپت یک طاع سا ہری ر وا )اھت
 ماشنا تطعیوا سابخنبر ۂ توت ار سطر اپ ها کز

 ایا ےس داده باس دوعس نا شن امت یےس اره کم

 گز گه سرب ےس سج ےس کر فتا ناف هر ےک بز

 ۱ 0ت . له اج شو یک

 ۓدا هل هزات باعا عروس نشا مم نی

 طا ےن ساات ایہ ت اد بین بید ےک ویر لا ترے دا ۱

 ہر م نا نشرینکن بیند یر
 ٠ و رک ین سهم رک
 گدلاع ۹ رکے یک لب رص سا ںیم ترکمن گور ےس

 سره ی | و تماس یبا نعورمع نم لی شیره

 یا یا لس ن ابا یا ہک بہو ش یت یے ےس

 رک ... مولا نسرکدحا مات اخإ: ین

 لی ےس ےل ۱9| ںی رتو مد ایہ مت رد کرکے یم بج

 بل مه ا ےک یک آن یا سات غا ےےساچ کا

 . ین سش اروا ؟ هرکه کر لپ سام
 شید فری ع نس کر رھ ذا نع حغ اص لا نع

 ]الکسا ےن ہد بک بکش عا سا. ےہ گیاه



۳۸ 

 ارگ با وسواس تاک
 اره لب برو سا ںیم ترک نک شو ےس کل

 را بیل ذی تط مرا گاو تاب ےس نیہا ۱
 تار نگه ار کش ید تالت ام ںیم ترور ها دکل وز چک ار گانا

 ۔ یب تکی دیر وحد دغ ریہ ےک اج سده برحسب نہر شک
 زوارثناعترزعن الطب ےک ا ےہ یک رو ا یر اظ داد مآ ما ا کل چیر وا < تہ.

 لای اان سکس لاو ۳سا کب نی دوم سا سام نا
 ۱ اسنپ دادیدر بکا یم .

 ہرا دبا اک یا تر تل ہد سرک بات کردا تاب سیلاب
 ار باک سم ےہ يک وش نر کت ښا ۳ 7 کا ہے ے ےک قاری در دا
 درو هر اد لسا دیس یک ہک بسا لمس تمہ یک وا سم:
 نامیروا ےہ یک رکن ابد لنگ تن تراش ےہ تنس کت وڈ لسم ۱

 ً 2 تارع کا داخ. بس سا تان جیپ تبادر رک اسم تٰذح کپ اہک دد

 نحل س لزاود نا کج اهگل رب. )نه تیم ییسیتلا فلات
 نالی لا ےس ا ن اردا اع تی |اوةنكاع نم یا ۔اننم

 یت ناور ي س ےس تبا تیاور "میم تش یاہناد - اب
 ےک عا کس مے تبا ےک هتد یجک نیقهللاقب
 نا ےن وہ اح لار ' ۔فالتغا
 جاری ایک راے تلکس نداد یکریسیت

 بیک ورتا اس خام ترم سا نیا کیپ ساز ہد سوق برتن

 ۲۸۵ ص ۶ چ تپاصت ۰۱



۳۹ 

 گو کٹ م ید سام 7 اذ اا 4 ےل تبادرک

 زر 4

 ۱ زوم هست تر اود برم توت تسهیل سرو یت ان 6 عا یکے

 جام ھا سیم نوکیا رت گاب تمدن ککے س یم هراز رم ال

 . تدوین وم سا تسرامتک او نک نر و ةا ا )ی

 : انس اض ےسرشےریت 20 ا7ج ےن ہیلری ۱٩ بک “لپ تیرع سز ! ںیم

 یون ےک ناروا ! ےت ایکس اح ےن دره نبرد یا ۔ںیہ گا ۱

 ےہ "عسل [تماوز ےس ده ما نر ساوه ےہ ال فی لاری یک

 ۱ تو مکس رک وا هست ضد اپ هر ]هی نو ساب تیم ٹکارز

 ٠۰ واااو نام تک کس سوگ لک سو نایک

 ی رر سل وط رد ےہ کس ید کت اب سذ

 میم تیام ا خاکے رف اپا ریپ ےیم ا کرد رش مان

EEAوس ود  

 ماس حرشسوک ا کن جلب فض یس ترا ضیا یعلوا ١
 را ت اشم ےہ ایکن فکس توت لس رک .fib اہرکب و نمک

 E ۔( بد ہک ا
 ہو و کیر لنزع نر ر

 ولے سار عر سا ےک فی ا جگر اغا ےک ا ج کر کرل ن اےک فلم

 روا سلخ ےک ےئیرک تہ اڑ کٹ کک کے ےرضد کا 7, یک

 فکس گرو رد بیم f مرا تست کہ مس ام اےک تیار

 رالف ی گرگ مي

 ٠ ۲۰۰ ص.+ ییّمفا (ا)



۱ ۳ 
 ی دانباعدنا تیبت رکن انا با ١ ےراک یہ اد(ددا

 ہیرو ماما مدس اد فو ی رس ریل رو
 پک شو را ت انگ: تم متر 2

 رب حسی ےک مالس الف نون اک جب ےتت ترک یار کن ا ےس تشاد های کب ۱
 ان ر لاد کے ےک یا در رم ےس تشاذدای سا کے برف ات اکی اکے ایکن اب
 با رم یی اک قو ےس ںی اه کک لپ ہا لسی شا لو ٹاپ یی

 شا ےک نج ےک اول رخ نر شرم تز ےس اوہ کتیا یدک پآ و
 زاد ررر قبر ام یرهرپ ہد ںیم جاو ہہتمش یف "یا

 ۱ رکا رپ ۲۲ فی ایکن ارعا کس | کدو شاد | پو ےت اج طی تاپ ثآ

 یت اع عباد نی تکیه ںیم سا گلا ۱
 2 ےک ےک مادر ںیم ےس ظن هلو ناز گال قیردد سا

 ے کت ار 7 | ضح و قام یبا کد درد فرح سم

 17 ب اوتو تا سر وگزاب ٹی لرا اس ا ۱

PEAS1 5  

 ی بر رسوب تط کن منه داش کل لے تد ایک ا
 اولا یہ رکن رسالہ اوس سیم ی اک اعر شریک ام یکن دد دد | ر شرع
 اگر دا )و ایکن ورس ےن ارگ ورع سم لکش یک باک نت ںی ات سودی کرد ےک

 ناک طرا .... سیگار ےس ےک ش فا رفت
 و فورا حیا م باک 4 ۹۰ز ا ای درک ےک ادا ےس نکے انب
 نر, ..... زاد کو کردا ےس اوس ےک یا ںیم ین بیک ا تقیقتند ۹ سوم
 ۱ 7 دار سا یا اپی تیتر کرک شیدا 1 هما تزح
 ادا نا تم دا اتم شرح صبر یی انا اتد دن
 رو | ل اطاعت اتا اہل ںیم تش اروایرداظفاع لیلاع ںار ےس اک تاور ره



: ۱ ۳ ۱ 

 و گارا یداعا رپ کت باور کس خیا م ںی تلاع ییل ارت ہیک کاوم لیوان
 هورآ اد امیل ا٢س یری رول ی ت عقم کمر نیمار اد تم 2ھ رر شم

 ےنرکل قن یلرت لہ اح میت عی ردردا تاید تتار تشاددای تک ها
 ' کرد ی سیره ہیر وبا کے سرک ڈان کم کے رک ق تاریک ارد رک
 ےس نا کک گن بیعت صا ح تیق فرد ماتم اما ںیم رکا تیار زہر دا

 حاط ےک ایب ےک ی راہ س دات یکن قر دا اع لبا ے او ےنرکت مادر وا لقا شر
 تام اکی اس |ٹیدع یو ارج شش کوک نگر سیو ) ےہ وج کوس
 ۱ تکرار

 نیت عرب ےس دلیپ رز کر دہی ارت دکن ا قئاقع مات تل.
 چت اہے اورا گی ا ےلچیر ارگت سار ے دهان اھ رایاد ساک ےک
 ` ےس ا: ںیہ نوک نال اد ظقطردا تن اود تاب نفس م۳ پا اتا ہے
 ٠ لب اتری ر ےہ ع یو کل »نسل نایب نرم ےس ب کہو | نک در ےس
 شک ریس بانک رب ںی باقم ےک ثردحم ےب اک فک اکا
 نژتع هست ام ےہ بہ ےتکرد عتتلےلرا ڈتبارر کف رح سال کتب اور

 ۱ بکر اے لوصا ر عهد ارد اوز کلا «تشادرا زور شا گور

 ودر ۳ وہ یس ما هک نی نا ںرہ شر اوت ے رسو د کک سشمردرگار کاک

 اسکی مالکحڈلا ےک اس ےہ ےک لب اروا قم فرص نون و 7 ریسک

 تارو د کی یل د | برو یک ترب نا بت تای درر اوج”

 و قدر ار وہ سکس تو ایا
 سطر ب کک تان فیلم سار گیے قم تیاود ۱

 ی بیعت جیبی 0

۳۳۳ ۳ 



۳۲ 

 رک کت یھ تین رکی هل ات ںیم نیحلا نیس ہد ا
 ۱ ار تضاد کتک جی ہت ہک ار
 2 ےسرنس یی الا رسا تاب عماج ب باک ہہ لا اض راما تس امر

 تقی
 بس گے نکہ کپ یا رد ی

 رے اک ےل 7

 لرد رب کک رک س ایہ کد 2ج

 ۰ مچ اک شما نکرد رد ۶ ما 0 ۱

 ۔: رے ایل قفل قر اک اذا عن اهداف ا
 ےریود اک لوک ا کک کب جت رتی ان یا تیم

 اس چ جر ےک داپ ںوہ سل

 £ 22 جڑا ا گن زر دارو اد ایپ

 , ش1 اع ناس یم نا نیک هنر ملک مح گا اسب سر تب ا

 : ے نارجن ہد ہد الخ ےک ناروا تم 74 "2ت

 تنا تکی : تر نحو 2 ا یک وک کٹس رک ق اردا
 ابا امت کیت نشیمن نم شرح س 4 بن لا ےس 2۳

 ب تس کار ہد ید داد گا ان اسے اردا ٹی رپ تاب ع ےس کرن امن انا
 بر گن تر شان اکے و و ات اے سار ا نشر

 همی رب ما اس .e 4 اد واع تاب
 لر یک

 ی اه وإ ت بوت یا دم لو یاب ےس ام
 _ رگ

 ۱۷ہ ص٤١ )١(
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 رها تم يه رپ بکا ۷ تیم !ةسأن حت

 7٦ 99 باح ۱ بسبح <

 نا. یک ت یم ون گن ولر کت اے ہ تقیقجر ریش تزود ر دا

 کبار کا لک تیک ر دتا پک ارز تک

 . از کب چاغ تن منی *هریمت که لا نیرکےن سام نا تح لا
 ۱ - ےرومش ں رات کک داوا با عقاد ےہ ان ایل رکا فح را

 او نل | ےس ر ار وغ بول و اوری / کی ت روح کمد کک

 کبدی« | تای تفت لس
 ۱ 2 8 ےب اتکا

 : اپن گن یاد کوہ نت لیپ لیست مر

 کبد لر یک ےہ ں ورسو تک رک مون تن
 يرحل نقی ان دیلی الن ایبک ر کب رش نر

 ایاز لو یا لوس کہ یک ایم

 ےک ںی ام کت نس : ہل یصالن ابنج میا نم

 اسا لا ین و
 مي یکی کرد یار اکا ےن کام ترضح کت رح سا

 تجار ۱:۷ ام ۶ تفد اکڑ یم تاج تل اع تارا شیر

 ۳ 2 گر هوا ےت از لس 7 fi ۳ ات ںیہن الا بہ۷

 رو ذاع ته اه سلوخ کن اببے ها بج تاب ي

 5 مش لس یک ندید سا ےن ںی یز تک لد ات

 ( ملی منع ساب نل ض کس ا گہانی ےس
 ۱ شعر هک بار ضا خا
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 ےس بوخخرکں وتادر نا نرطل مش رک که رب را مم ڈٹ لور

 ےب تاب ییا بی . ںیم قسرا ساروا ےس پے نو نت کد اہم ےک
 را سیا لور وچ یک عشرات سا سد نم یب دوا تح نم سج
 بیشک ھی اھ د روا . لب پارت اس هیت ( ےھت ع کت نر تافو اک ےب

 فسا نار ءب: ا تاع عر انچ یے ال مالسا ںی دامن یخ نی
 یی تما ےک بت یک یا لن مشت )با هی
 ناروا ںی یہ ےرراھ یو | ےک پآ ب چے پآد ون ےن لو جہ کد ایی شم

 _ ے نا بلا ایگ ت اب ہی ںیم ہناوج ےکل زم سا ۔ ںیہ یے سپ آے سن اعم
 ادرس تیز ںیم لم سا در یو تہ ا اچ دا تلاع اکر امامت کد دت
 مک ظنتا لس ےن سابع نیا ترطح ا ر ےک تھک ںی( اسی ےس رک

 : یک ایبتیادری آب وش نط یک
 بانو ںی راسدآٹ رمز ۶ . ةيسنلا ٰابرلاامنا

 هيمژچ ورع ست ےہ کن اہ ٹیدعدد ا کیا ےن اہک نا تط کا
 ے عا بج ںیم ےراا ےک تیره لپ. ےک ةيبلت کتو ےک ےنرا نیر

 رض دد برین اب ےس ےن از نبض ت اد ری ہک اف ےن وف ایگ یکم ولحم
 بل اجساد با ےس لوف او ایک کت ف رد ےس نا بج ںیم ےس راہ گیره
 طلا لرد کت یار ین کلا ےن یز یر ےک ال تیکه

 ا 7

 کیمیا ںی اشنا ی ای یبا یاری ی ۱۱

 لضسسابعن ا( ںیہ یہ۰ تاور بن رگ ید ۰۶ را ماکو بد ے ایل
 بيت کت راو ر ے لی ازین ساب نابع يا م کدر یب ے طس او ےک
 ۔ تسدرجو "نی داد ے ںیہ ترس بت. سنا سر
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 ۴2 باوا یارک ا توز ن یک ز نجر طارق هلف جزا لعل یم

 اي نزد کلر کت ادر سا ےن ہہ ےک سا
 اشیا کے و ہک جر نل تار پس

 0 کیان ےس اپ ےن مد رک ہن اگروزف؛ یه سین ای ےکرکبوسض نیک ۱

 هلو هد یل وفا ترذح بط ما اھت من ره
 بابا پا, نکن عسل ہیلی شا لوس تیبا 7

 لی ہار ی راہپ تیلوفش یگ ین ے ارپ نوا ےک ہت ایکن ایہ ےس مہ سیاہ نوا نشے

 تک و راک وار یب یسلا .(ںیھکی ےس نازک با فیلعرس مرکز ی ا
 دوا ےب تسرد لال کسا ےس نوار کم ماما رکے ان اما دوا افتار سک لپ پا

 بسنلشسآ سینک س ناب ۔ ےس ما رزم یدک کلا

 هنگ کتیا ےس یا ایک دص سارے اب ےہ نکا کمد
 نا یا ےک سود دمروا داتعا لاتا ےک لوقا ہہ یگدیورت ےن اگ بس کل وت

 ساکت یاب کل وام الغدا فیصل ہا تفل خم یک
 ۳ له ہا یے ا ےن عالصلا نا ےس

 ل لا گإح لا ہت ل وما یک کر کت دع مہ

 بی اعر لے رر یددای اح نال ایک ہن اش ںی ماس اک
 را ی ےک اور ےس اض لین ایٹ لک رم
 - زرد آرہا اس پکا تس اروا ےن
 4 ییتیارر نصرا سن ےرھبب ےہ رپ جد کد ےیادر مشک

 چرب تیکت او عینک
iتگ یاد ےس ےن مع ۷ زاد(  

 لرابزلدرع ےداس ےک سراسر کوک و ت ار ما ٹوک

 ۱ ِ Er یرلویرت

 ے۳۰ صا
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 وجه قند وصف ییا صل رتےک تعمم عرض یکہ رقم ازم
 رگ پس دانا پااب کل نارا

 نان ! ےگ کاما چ ایذا اکی اھ ساری رد سم

 ۔ ےہ ناتو ںیم سا کل وصار الع ں اپ ۔ے یکن اکا کک

 * یر ایلیا رکے  ےئار یکی امسا او ا انت ارکان
 تفل ابر شم یکی خن سا ےک نا ےن لو ا مامی. ںی سن

 ۱ * بیگ ابتا فلور اا رک تا تبار ےہ یت ےن

 نيز وفا مپ ےک ےن رک کن الغا یے تبگے فیصلہ .
 ہک( الا در لسرم) ارم ير دو اوس ناول ت زا اس

 طالب فرع لیک اح کر ےس ںیمے را
 لکھ تاوردا سرطان رعد سکسی
 مالا لی یر کرک ٹا احکام ںیہ نت کی
 ماین ےک تار کل عارم ےس بیس یب روا ی ےن ا
 فرح اھ اوپک سرا سبز رپ شیدا یگ یہ لا وت
 نالی یس تت ادد ید ارج ق افر رول طق البام تردا

 ہی ےئوہ ےترکں ایہ طا تارک رح ےس لوپن نک

 تجیرروط فت یک سز مرا سنت متی اد لالہ اہک
Ulمصر نيم اھل خاد ںیم تی یر ارد ےہ  

lu۳ تے یم بام ۱ ےراپ ںاہ ببدرجرگںیلاشر تک  

 گرو تم ۱ ںیہ ترکیه لر لک ینا
 ۱ ےر کہو لع ےک اوج یک ۷ای لم سا سکو

 هدر دو تراکت ل کک دا
 صف ضرورت ہد ک
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 جد یک اد سا لوس ای سکاپ ےس ملی

 یا یھ احد اص 2 24 | تک ہہ ےل یہ

 کت بار تبع یگ ۓسں رعب یا ےس لرز دوا ہدالع اس

 rdf ںایب هه کبد تا ھم: ہک قید زا لوب ےک ا

 تاور ےہ بات نیب افکار یک بب تہ اتاط نیم ک
 ےتت ےک اد وک ا او یم تک سیا ہو ںاہج ےسرو ٠یہ تہہ انک

 رک اکا هدرا ےس یے یب اۃلالفےن ر فرم کک ب

 یب بابک ا. یک کت یاد ےس یب اعم یر

 ۱ ۱ ار بي لدام `

 ۶ کل سرا ےک رر و لا ترضح یب ےس نا اور الغ سرا ےک با اسی لب

 ما ترکی لاو )٠ای انچ شرع لب ےن نادم ذات کس ج ےہ ابد ماوس یب
 ںیہ کیش ںیم سا عم تیس یه بي لاک

 تدام کل اسا ےک سرب |! ترضح شفا وب ےہ ثیدح ہور ہود کٹ جب ا

 ۱ سهولت نوت جس سا. ےہ کس رج
 یہ سہ کا سارہ و یر ولا ےک کام ترطح ںیم عاح لت کیک دعب لوا

 س اج خیا راپ کسری ےس ہری وباکے سایکل ایہ تط کس نادر پس
 EOL س ید ممی ۓ لوک ۹ سار ئورا سا ےرک تاج

 _ یونی ےن نوا تام ںزلود نا رت ایا شی ےس راس مارو (شناع تزحسب ےک

 “میت اض لا لس ت زعخ گاف ھی ےن شام توحید ہوا د
 هو ےن وف تل بگه رر وبا ترضح بج تاب ی٠ تل ھکر ہزورردا ےس
 ۶ ںی کر عود سم ںزلود + گا ان ای جردا۔ رک ہد ےس

 ۱۲ صا یب بزم | حر شا وما( 1



۱ ۳۸ 

 ےک سا تابت | ترک ںیم مے اک ید ےس وتن رمو تاو لازا
 - اد ےد کوس. ناطے ستہ تا یکے ریلی لزا لوم کیدزن
 میل. که یدک سدح سار لار. ہک اکا تضاد ترضخ ںیم ا
 ی ترک فرا یکم اسم 2

 ٹاک ار عی کول اوہ ےس دم فا ےن ... مس ماما

 ےک نک ارد ری گه لیکن ایراد ما کوس
 ےس کہو نٹ ےس رپ ےک ٹر رک ما تضع یم ہک

 کس ا ےگ اہم ارد تل ام کتب انت رض صو کے
 نالی نکرد کل ےنا راد بيان بز ور

 رہ ےک ما اهر اکر هنر ایک ےس باب ےنپا ید
 روا شان تفت ا ایکو رت بیک نا ک مرآ گل تری

 ےس سا ےس زود نا ےن لیلادیع چ اپ ےک
 ات اترا نج اب بارچ ں ازد نا ایگ شارد ںیم ےرا

 ۰ تمارا یار جی یم تاع کت ای کش
 سار مو کے سا زر یت توپ: برس ےس لا
 0ےن ادر ںیفدد مب اء ےھت تی کر ہزور آی ھیدعب ےک
 ےن ناپ اما .ایکر کف اک نسیم اھ ناف ابتر ےب
 گن اما اج س اک هی کد چ تکاب صدا
 دوا ۔ےئآس اپ کیر مآ دکر ید گیر تاج سا

 ھر جر وتو بس نا ای ارز دارند نیر سوا

 ناو یکے س د دک ۷ ا ےک ادع کز که ز

 ے ازش کرس اردا شاحر ںالدد نا ایگ اب ا ۱

 ؟ےےرا ہہی بس 2 اے لوطآ 5 تب ت 5 ےس
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 : گن جرم اصرار هک ان

 رد مرگ افر دا اک وض فط کس اب نہ لضط تل ہد
 کل کیلا لیلا ل ور ء یم نشے ساپ نب لف ید
 اگر جر سیل وت سا نسا ےن ہری وباب ےک ساروا ۔ نکی

 ها شام ترفحرکے پس عن ادر یروط و طے سا ۔ےہ تراب لا یک اسی
 نا ےہ یک ھب ےن عاش ےک تو اسم یر مکس ادا یک وتر دادا کوک
 “تراسناؤس ےن ساز , یکے ت کر قنس ا کف نص یس تول سین ںی
 رد« بس فید تپه یکن مولا ماں یہا: کاپ اکر وہ ےک سار دا یھ

 جم ہنس نا وع اع کرم ےہ نص کد رق
 جد یک نا باتکت ذل ایم ےن نین مم لے ےک تاب

 ۱ یکے وک کک ید تپ دمی لا ےس

 تی ول سم مادرش دیگه تاران ےس هک کج ج تشو

 ۱ هییقنرفب وی سر
 تربل اک ا بجا تن را ا یکم ال ال ارث ت لوو اے ڈک ا

 یر اک ددی درت یک اع تفت هرات فقر بتا

 ہک ضا پاک لاد هدر باس کل پچ یا مد ےن فلک و

 گم لس الان فلو هل فن ار ی درک ط کت راس درخت بنک درد ارا

 د تعداد سیکھا چپ تتم تجار قر ٠

 و اما ات رل ست تب نما نا سلام ترک مود

 ی ت ےس ری وتب لطم ۷ارب کی یر رل ڈک کت یاد د گه زا هو کښ بالم ا

 نکن تست کز رک

 ۱۵ س تلاش( 7
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 ےن ا تیر قاب اد تر ا ماں اینچ کی یا +
 یررفرهسوارو اتاری / سکتا ووش | یخ هک ولا ,رتنارع ازم اص ۱

 آمار ی تیهرصخیپ یر یربا) ےس لم اٹ یاعکرقلا لی یم ور
 بز یکے رسید آزاد نیک تزیینات کم ارپ سرود ٠
 تا کم اپ ےک ادا نزن کد دت تک س
 ازاد ےن سد لورا لس رک کریک تک سرک کے تین یکے هم اراک یک
 1 رسا ما کش اکرم سا یر ےن یک

 ۰ رسان سهیلا تک تک ن لطماک ما ںیم لیدر کیه .
 هستید دف شو رز ند ایکب وض تح کد ییا سا یک ٹوک

 کیر سا ںیم نما الا تایادد کتب ءا کف اپا را کے اپکن ا
 یک ضن تبن یک  ےدھ راے ا نب لوی اود عباسی تب قر ا
 اه ںی تار کیا کزن رم با ہک ایں پیدا ء ےہ اک
 ود راس | لر ںوھ او میاد یاس نر الخ اف ھم کاہے ےن
 رد ےک ضف ترم ےن یروا ایا انار رکنے اسا نرم یو ار یسک ا
 ۰ .ے ار ا لا جنا ےس ندا

 ۱ :ر جی ہاھکے کناری مد
 ہہو سا ہاوخ اھت پرکن ھر ےس ےن وف سا پا ےن ہری ولا تح
 ںی تل ام یکت باب تحارب ےس سجس تیار کم

 تہ یت یاور گل ید سپس لاج اک کر ہور ۱
 لات ۷ ) ںی تی کن رسد ٠ا اد کد ک ها
 یا لو بابت اوم ا ںی ںوڑور یو س کک

ِ2 8980 ۰ ۰ 

 ۔ بارک تب اود ےس ہر و کیری دا دو اولا وک شعر ا۶
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 كم ایکن لیپ بابتا ئر تم ایکن ر هدد زو اط

 تار ر یکن ینا مک تگ ہیرا تر که ےرہر ص | ہار وا

 چے بیش کر اڑا دا ےہ )ست یارر گن رسد ۱

 کم ينجس ات لوتس ا ےک دریا رت ی حلوا

 وا بم لا ےہ کیک یا: ہاکی ےہ ین

 دی او عابر سما که زا
 ءلاد غا ۔ سای اظ نقلا اپ سا

 طریق تو م و کے ش زا اف روا ضن ے اوہ یس فحش

 چ ب یے را ک
 انہ ےس وو مارا نیم تاور تره وا تح
 0 0 کا وج اک اروا شا کاو رکن دیجی

 کت یاو ر تروا ا متاس ےک یت رکے س دن السا لو

 چک یت تخت ہر نیا نه زا تن عز اھ بک
 رہاظے تیاور ا تایر وا وکالت تربت کروا

e.مرا ید دیر ا حدو م لسی اے لس ماا  

 ےن و کہ زهرا ںی تیام سا ہیکل قن .
 وک سرد 4 اک ایہ تہ یم ےس اپ امد ١لال رر

 ت اید ابی زا رک س تابه اب ےن اس کار

 کریس یدک تو ہد ںیم ےس کت هان نر

 ترفند اپ نیر نیل آر اتر یاب ات ات مرغ

 اسیری مدلسحر

 ماہ۸ ص ۳ی یر الا ار
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 اوما | یر املا ۳ نر یمن دو ت قد شب ہد ےل لا ) ا

 رات بسد در تدر یک در ستر لوف یر ک

 هاتوا که یکن این تامدددا کا ما زس ی بے
 اھت هرگاه نا اور ت ہر اک /

 ترک یک ہری ل) سارا ادا نر ہک سی ہد! ے
 ۔ںوہ اب مکس ا سا ےن ایی ں وگذیداحا ے

 جر ترم ںی( کا ویک مےں نیز رانا اسب
 جوش ابر تر اھت ںی ںورازاب ارام سیا ھت ۹

 ددا اسر ا سست ات مشاری پید اس

 ےس سر سام بک اتر ےناھکر جب ٹپ
 هر( ا امرت ےس وپ دو ہد بج ےل سا ترور 9

 ےیل رہو کت اب یسکرگا(ےہرہعد کے ر نورت “ررر ۷ ار

 مسلم +۹ سنت
 ید یو افقی نیو برق انی کم م قسم ن یادم
 دگر ملا ا عید ےک فرد عار اتا لع ایا : اچ د ےب کے یتا
 ما تسار واہ نوا ای درگاہ ہٹ کا ںود ےک نوک نک اھ اتر شی
 كل يا گن اما ( تسد رک نا نیز اھت ایک خا ےس نایک یه
 تزریقی اظ ںیزادنا ےک کتاب
 ۱ aT رب تولار سن مالس الا فل رم هر شا

 ےس کد ای یکن خو ن عطروا ورتا هیر اس تئ ہا نجس ز غاب ہد کب ی
 امل وم تہ ہں وارتا ےک نزد وله تار ار رز کیک پکی

 ۰۸ ص١ هرات الس الا تداوم اة راو 1 ۱



۲“ 

 ےن لت 2 گن | تبسم 87 کے نا ہے ہری هدزدا سی

 شو کما فلم گر نینجا اھ ایکل صام تیم لع تسادو هی یا
 لر رہ یی کڑی یک ٹل ےس سا یکی ب ناب اھ عمل تبسم ک

 لوک کپ چت لاک نیا کی دا ےہ رگ ارض ہدایت ےس یہ یک
 ۱ ما یک یز فر ت کف نوے

 . ۓافد اپا ےہ وارو | سي ھی سمری ما دو ت لوگو ایپ تا

 لک ںی تت اص گن ا دا نیل لس سینے پات اب کوک سیا یم سا ساک

 ںیہ ےس ںیم باح آے د تر( تاج یپ بسی کریک وا پرتو کن

 ہود و ےک ساپ کت یاد یس تر لیلی لک سو
 هو شنا ل وتود ز ہد کی کیو لت یاود ت هل اے سل مسا ںیمرخ تہب

 گود ے اج ےل فرش آی یار جک کار ےتسررد ولیم توا مد

 شام سیار ایکه وہا پت ادراک ببر دا تاج جس

 تابش ارش یس سکے سوو رکا اص درب 2 ارد ٹراع| 7 ديال

 . ہد اک ہی ببس ود کا ہد الع ےک سنا ام ل وم کو طو سا تی حد نشا

 دوخ وار ےھت ںویلر وہ شد بایت فرداحا مات کلش شال
 ےراس ہہر ہد با کی د یب تدار یکس حس ا یکہ روا ےن لپ ہیلی نئ لن

 وکور ولا تاب بابسا لگا ۔ ی نگل ہد ایز ےس بس ےک شرم ین ۱ 3

 لغت کت رہ یاس کیا ہد ددا شید اهدا ےس پس
 راد ہنر کت اا سا ےن ہد واک سلب نمایم یک انک

 ےن فم کش ےس ملک لی شا لیا لین اکا ایکس سرک( رو ص ضر ہک ۱

 دننزز ونک سرا رو ےگ جو 2 سرب مس ا یس جی هم ارت 0

 هرب داد ےس ها ؟ تم کی درک لی ے ے رم د یکے وڈ ناس غل زس الت

 ۱ ۳ متن. شیک قلد
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 اتر اسر زا عن بردارند, شاه
 وکس تب شدم کیا ےہ کک یر کا کد ظن رار ولا دت تو یک زم ایک
 یک ںیم یز ںی ادد کا بارد ہک یڈ ےتارف ود ےپایکل قنوت یا
 -1 سل دارت ی لو ںی کس س اال نایب لک ی

 دوا یب کل نان کرتا ورین گرج انیزنا ام نوشکی نینلا نا

 رک کوک بات ےک لپ س نمی دلار تان | نم

 ےیارکت نحل ارپ لری ےہ یک بالکن سال هایم دین
 یب ےک ته گۓ اد کت هارد ارب ناروا مهنعلو ہللا مونا گدا

 : کوی اے روکنا ےل نیم نسل ۷کا ترا
 اداب گل دررچ تار پد ا کالا ناروا كلل اف ا راسا پات
 روا لوہا کل وتر رت کن رپ گرد بم باوتل اانادحجع بوتا
 نادر | الاد ےس یکل دری یتیم : ` ميحرلإ

 تاور یک شرم سکہ اع ئا لمتنا ل ہد کا ایم اپ ںیم ت روک ی لا

 یکن مالا ںیم اا را ی اوسخ انب اڑھکر آں ارنا بسیج کا اکی روا ےئل ےک

 هم اسد لیا شا لب بار کنی بلا مولع اپس
 نایک ب بسر بج ےک دوو ےس لوح ےک نیر یخ ں ولد ےک ار ےیل ا صحب

 ےن اب ٹر ےس ترک ا ج چٹ ایگایگگایلوا a هدروا ے هری

 اکل اولا کا ؟ تک بم تیاور شرع ےس تکل ا باع ےس رد گل اع/ ںہ

 سا ےھت ےہ کس تبع اسکو رر وا ال اهدا ءان رک اراب ںیم لی ےک ناو

 ےا 1 ,ےت ےک دکن اور اھت شد کٹ یک کں یم لوح کم نا سم سن ےب

 ' ییا ببار سا ےک ےتیرکل اوس ہد ےس ےک ےنرک ہد وکی یوم بھا
 یکی اب ےنر موج ےہاکد بہ وردا ےک ےہ کے ئاد بس ہں ا ا نا
 تیرا اون انکار یر ضد ینادذا هرچه | هدر کش اوبی ےہ



۳۵ ۱ 

 دین لن باز باک ترص تیا ہر تزکل هی الو سا یر ریپ آے

 لپ اردا ےپایک وخد ےن نم ادم فلو ےک سال یس ےس ای اب آ
 تستی ( 2 لوہے ج) ۹ ےہ لا شو گرت ں یم تیره قوا ت ارص

 رو ناری تیادر ټکی 2 ارب ےہ ل ۱ وس سیا ضد نسیم ارے ود ایزوکسم

 یک بت اقا ض لب ؟ گرگ کپي انس کی ناپ انک اطلب اتا
 نایت پ مت اد اسلا کا اہ ںیہ شس یھب ادوار ضریح یکں جت تسردامیلا
 رورفرا ما کن صسا یب ےپارپ سا پ آکے ہ وت زن جا لری یم ےس رک

 ےک پ | رکا کت اب کی گا تددا ےاگرعت کبد 2ھ ساب ےس رک

 پآت قیتل ۳1 اورو le ےڑرودرکب حترد) نا یکپ آه دک سا اشن “ل رس

 کس ا ےہ یک اش شپ سس نیر ہوا تحت ردحئی یھب ۰ ےس درک ابرکوه
 سرد لوح ںی سوک ابا گیل ولا ےس نادل اردا اگه بس بب تو
 ندا ۳1 لرل ود ترو ارب اقا اہ زار ات یادد تگ ا لب قم ام

 نا نینرتفحره| تقاسان ات نگہ ےہا ہد کاکی کارڈ سد
 نت ےس انو لیدر نهی دَر
 ےۓ ےس ےنرکن لطمه عرصه یر ول کیل ٹپ لرد ےہدای سا
 ںیم تیره گه ویر بولا ہدرگا کٹ ایڈ گرا پ آں بھت بے سا اھت کس ۷
 عن ده مو فا جراثرا تم ید که وا ہد یک تسرکت کس

 کتک نر تعین ار یما ایک ےس کیس ےند تاج اک رت یک یار
 و هر رک سه را ترفع ںیم اعا ء ےہ ملک ستہ الصروا یت
 لب تم ہک لم رطح رک ےک اخ کت یا یک ج ںیم ےئار ینا وج تی تاک
 سا کن ا اید ارب اک اہک بم شو اپ تاب نا« برف یم
 ر ےس لوس از سیم | تاند کن اہک مولتی شم تر شواغر کر

 یب تقد سا اع ےس تیپ... ت ںی ود ہدایز بے با
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 رپ ہد 1 وم رد سا وات تب تلف ح یکن کس هوای ردا ؟ 2

 رهایی ےک ترک برک رھا دار ید رپ قلا
 تیک اث ss انعُدا یز لس مورا ترفح ار تحول
 نیم خم شی انک وید حله رگ لب
 5 ور تر گن ایہ کرک سا ےس

 ےن ہریہوا تز فیس اهر کا  ےر سر
 ںی ٗترامع ۹ ےس کرا نک یا تاج | نی کس

 ات اھڑابکے اح کات امن ےس شپ زمره ٠
 تا تب اس لس سمت ےس سم ناز با 1 رے ےس یم نویی انداز 1

 سر, یک ر لص اع تقان ر د تبع سد زر اس ےک لو یس الو ا

 گراد کیو زہرا کرافت ول یک اک ا کد
 تي حر کا ریا نارد دفنا ہار تا اکر ایوب
 کو تے وارد جا باع“ یاس درسا ےک تم ارا
 مع تک عطار تا تک سارا تکی یھت ب ت بنک

 رب هر نا سد پی داع ترکہ ین رم
 ڈرا ت کیف دوم امر ا فدا ےر ٹو تیبا اداری ی وز
 2 صر ثٹیرھہ منت ےتر لون شام تھ ارز تست تک کس | نا

 رەد کس فست لود ٠ےہ یہ ارد یک اکی م۔ا ےگ تا ۱

 یم تا ےن وف وا تس و ای یا ؟ اسکن سیا عا تہ
 طاووس از الا. ید ی ونحو اعا ناوج رس ھکدای

LILO ALLAکچ یاد لاتعا رت کین  
 ۰ ( ا باک رتا

 منکر اد تل افلام گراف ںی مہ ےک ا
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 .ب تک ۶ ھ0 عا یہ ترس سالم یا یب
 * سل وم ےب تی ادد یی جا

 و بجز ین نوک ا ری فمر ا
 گیلا رت کن ےہ ےس تک ےس نادر وک یر مولا ےن مرتا اچ رکن ند سا ان کیلا

 ست ےہ د لب س  INSیا ہمت ا ید نت کب اف کا مت ام ںی

 کیک: کام ا صفہ نا سا ار اکی سا روز لوک الع ےک نا رم تقد

 دینی ےس یر بره. ترک ای ےس تک ںی ہہ ما: یا تک
 روف صاف تاب ہی ددا ےہ ان یگ ںیم ناز ےک ر یب یف کم شاد ہک دا ییا اود کک اپس .

 هک رد تاور تری که رہوا) ںیم تلاع یک حصار دا مغ نادرکه نفی بات
 ها ریل زس ترس فط قبا )ےہا کپ ضم کردن اردا
 ل اس کک یل ارام ارور ہد اب و کی ںی دی تی داود یک

 ےن ایر روک شما ےک اھم سکو کرن راک

 اار /لمانروا تر تیشہ
 ۶ھ

  eلپ اکا نیس اب ےپا ےن

 هو ۱ گو لک يم یل فیدحم اکا دوا یک ںی ردا ایڈ را

 تاب ورکا رای روس ا بے او هست

 0090س ےایکن ایہ میبرد کیا ر ا یگان غربي لک

 ناروا یر تس دن اساو غربت نام اعم نر !تلو مال با ۱

 سی سوراخ "یت عقب میک نشت کب کر رم ام ۱

 بگی قیر رک اسامي یر
 باجایای ار کتب کمر ےن خٹک هاو برکت ای

E ۔ 7 تک 
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 یک تا وک قر مدد اک کنار تر اک کوس
 مارک پکے ا رپ ول قت ایر رش تب اک ار ےک ارگ

 ہری کا کت ات ےب ساددا ہم تیکه ر کت رم طب یی اا تح
 م ترش تا فو ار ام رطح رس اک ودایزا ٹی ص ںی باک سدا ک

 نوبل وا ےن وف کس رزین« تپ ٹی داد اض لنا
 زر قفس ولس نا هک ياد ریس اظل اد تقی ایک یہ بث

 : ۱ ۱ : ےک کرس اا راح

 ٠ یک ل قاتار توا عطش اس یک فور ۳1 سرا یش هد

 کوک ک بارک ا اک لم یر ےک هذانج ے تیل لاشه کب ایڈ ےن پک
 نار ستاد هداین تسب هیر اراب تاک یدد سا ےن تیا اراک
 ارزش ر تا پ سا یک یا کت یاد هد رکن اپ که ی د لے لام تراک
 ےک یارو ی نادر جاری ےک کا کیدو ت ےس تر ےس مرآب ڈر
 - دوا ۔ےت تارک تی ادر امر ےکرکبب وش ےس ملکی يک ارو 4
 ` ىە ار دعب تسمه 1 اوت اول ںیم ےراب ےک یا نا
 یا لیلا لود دوز بس مي مس دہ پکی هر ارا پاپ
 ۔ ےک ےس امہ دد ایز ےس بسم ی کف ردع یکپ آرا قلب تیک

 شر و کت مو دایز ےس سید یم هم تیر ںی سکا زم نهار
 ۰ ےک کیں ای تیم کی مس ملی شا یا لور تعب اسکن. هرز
 اگ ایرد سور یہا یہےرااپ ےک ا ہد ا ہل کت تام ے فرم راض منا

 تشک زر مار تیم سا
 ایر ول کا ملکی تد ا ہک کہ رام یر از |ّتیاتیس ک قو اہ جد

 ۱ ۱ ۔ یز ھی کت نگ میرم سس 0ر
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 ںیم ما پا ےن ا اما 1 اس تاک دين یس زرا

 ها ںیم لن ےن دا

 ی ان ی

 نیلی پ ہیک ر طا یی هیر ا تروح ت اقوا ضعف

 e نر 7 9 رک. ےہ نو شام

 “ملز کے ایک ای فوری ہہ اں فرم سا. ےہ ایک ی فی
 عمو رو ںیم ون یر کروا ٹنوا: :اا ےن ملا ۱

 ۱ اکو اج سکس اب ( ل٣ باز ود تتر تو وف کد رگ

 ےک ےب دوای اهل گی ود م دووآے یر

 ۳ ۲ درگیر کر 1۳ ار ۷ے .

 یہ ےن هی موکت نت او سم نر راس کش نام

 مورد یکے تا دامی دا ھا
 ۱ (زچ ڈرا )لی ترا بسیج یاب ۱

 عيد ارجاع را ےن تی کس ای گپ

 ۲٦۹ لک ےن مک لک .

 2 ےہ یہ 4 تو یا تل

 ول تل ارور رام ےک س ایت ٹر رص ی تک ۴ مقرب تدلل ایز کپ (۱ر

 تارے ےک ٹرواوک هو[ ےس لوک ۶ (٢)

 مگ ہرا دبا فقول کہ فض افرا پس ایک رج ےہ ایک ۰

 ١ ءاھکس زا انس

 .ھت سرش تست )ره کر
 سر ےس ی یک پکس ا ییہ ویو نإ فلا

 اور لر اف

 وم
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 واود ےک نا هیتر اما دون تی پشیمان : لوا
 ملاپ ی ت شیردهی بس اک یم مع ناروا سما اروا تسییبآ 1 ا!

 مارک ےہ بید ۷ل وصال پاور ا اش 3 Nef) رپ ہین ید ار ہاوس

 ' <وا ایکراتخا ےہ ز وآردا نابا نارا ساددا ےپ ایکن ایہ یک پھ نا یب ےن یددزپ آن
 . تقفرگش ایت ید لب دق الطیب سقم وقف دارا ںیہ یف بم
 گیلا کد مد سابق ٹیم یک ا گپ ین دا لگے جاکر پاکت لا
 دا هناررد کد اجساد | وہ تل ی (لماردا) تاسایت رم اُ ٹی هد

 ٠ طا. ایک شوت مدح هنر ےک لات یکل وما سا. اج و
 بن اچ لا لاک د برف ارگ کس تغ ید ادا بجا کا ںی

 ووو سایت تلف مادواو چلا ترک یر م تاج اک کس ایت ب کی یل پس
 وج یک نر سم س : سنہ د رم نا ور ما یں( تایید یر
 روا وب لام 2 فرم ری ی ر اروک ایقے لن رت اا تک 7702

 ۱ یک یا لب ےک زد اگ کن ارد توب £ شرر جر وا توش ات رغم عرفر ل ارپ

 ۱ ۔ نوم مرقم ثرحع درو 2 ےاجایف قوا متو'ے ا وت سو 7

 ےس سا. ےہ لعل ارق اےک لپ نی تروس یکن اھت ثیدعددا سات
 ھا را سل ارد ےک ناروا قبولا 1 ا ںی كاروارو اشتر او اوم لع

 ےن فلو ےس سا هد ایدہ یف دار ہا ون یم اےک عمر کبد هایم
 کک چاد تاب گن عا هو ےب وش تاب کج ٹیک فح
 اتو شب نی ناو ےک وصال با ف ےن کک
 ےک یار زینع 9 ابا ببر لت ند تتلو ررر اب ہو 2

 بماند ےس ےک پآ جگ رکن اپ تلف لا ضبا ییا لام
 ۱ ا گوہر

 لا ےک ا کت رطح فنر کر مپ فدک ات عود



 ها

 اعا ی دار قاب موکت یی اس ورا تور ہو

 شک ادا ترابع کت ولا لسی یف ےس ماع فان
 ۱ ھب ےس ںیم نام شیر داری موس اف"

 بش اهب درس دابر شل بع بلا مافی
 سست لار یبس آ7 زیا یر ورو (ر ادم
 تردررا اے لی تیره نادا ماع یر ار گرا رپ مم

 سنئاردا هر هیچ دہن ترمن ںی نر فیرعم ار

 اگے دب ٹفلاخر دا ادم ےس سک یت ی ہیک یلدع کن ار

 یتا مر ےک تروص سا رب. اتا ایک دپ کرت طه تروم

 زا او اومد نب لک ییہ اورد کر اج اردا ےئار سفیر

 ۱ وچ ےس ےہ ارصم "
 یاسر اظ ےک فرمایا رٹ سو ما جت ییا

 ۱ ۱ دک سام لمم
 ہہ کل نار رہ یکن ناتو سه ملا ترضحےن فش : موس

 تنص دکر ا او« تنر نفس اره مک زر رک ویکھ پس یهو
 ے یر بسرداء ےن الم ل کم نت 7 بہم اکہ غمت روم سین لات کلا

 لوٹی نا ےس مایا ا نبال انچ يسال اراک مار سا لان اتن ےن اردا الم الا

 ۱ : اپس پاد پ ےک ےک فاس اوم کس توپا سم
 . هست ها تضح ا

 سانت اخ توپ ۱
 اد . یں ین وقفت رپ کک یتا باس هه
 وام کد نون یم ناز اد هد ی وتفوز ےک

 سسر سج کے نور وبا تیزعشر داد یاد یونٹ خو
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  7 9بس یل تدا یی ںی یک تبادر شے

  ۱ےہ ملنا ید شاداب سکت ا ںیم نا رکی ٹی اپ

 (۱دچ یتا دا یہ لماض یھ قر ا لم
 سس ٹ روس یک ریت ےک یابثردا ٹر گد جواب ےک سا هفت رس لإ

 دیس مرگ روات یر که یر راس ور مر تمس ایت وک یدح وو...
 ردا لو“ا ہوقم ے ا ےن ںوھ ایم ط اعم اندا ےن فیر یک ی مااا ےک سس ا

 ورا ے رود کا ) ا۰/ل رٹ رم س ار لینا 1 ےس کت 11 ےسہرواز `

 9 ۱عاقهد روا. شرک ال ما ےہ لس ککے نا ترم درس ین
 قول رو | شراع عج ادا تمصر تنس (نآر)ب ارگ یس نالا

 کر طبات کیری کل یک ترو یکی ر د راوتر ا .اگے اہ ایک سہل ی سا
 ترداما اد نر شم سارا. تہ اج ایک د تر کل ید ی ترک
 زاد تبا سر او تچ پس کده ےس سا ہد تبار تم ابا
 : لیپ ترمس | سا. ےہ تالف( ںوتشا ر م ارو | تفس ب € شرع باد نا

 هال ساب ۱ :
 کراتا کس فتح م ےس راب ےک اوج ده اورق سا ےن و ب ےک ا

 ترک هک بم لاوتا چاس نا ںیم کر اھا ع رت نا تاع
 ۔ے کدو سینا درد .ےہ نوش ته کے البت برق هديز ےس

 ترذطح ا۷ج چست اب قوی بلا ںیم کک ےک فن یس ی لار

 لگا ےک وود رق ےک ہیر دا مس یکے م دص الا خرو ا هدر قرن دی
 سا . ہاکی ایہ تاس ےک ثتحارم کہ تم ااروا تقدس ناش تل لب نا

 سرا هر یر مدد که الم ےک سا ارم رکے ںیم رد میلہ رکے سا .
 سس ی emra maran era a rv ہمہ e زوسموسمممموس ا ہک ساواپ ا و. اس ame مج

 و ۲ ٣ عريسا حالم ب ۔ ۲۵| ۴ یر ار
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 | ےک یو و کن اکنقالضظ کاور

 ےک ا کم طي ترس ےن فلم ںیم نج ےس قت ا یکل ا ںی ا

 ا ادا فلم مس مسالک لار نیک اگ ایک جی اد ےل یر ایش اس

 زن نت هد ںی هم اد رگ گر برگر خیر

 یف تب یگ تکاب بتا ی پنیر سو
 یک ےک یا ہر نا جب اےس ص

 ۳ بس سوصخ ےک عونمو سا لسن ئے 9 نمی ترا سن

 ۱ گلا بڑ ایر ولت یورو چ یر وز 9 ارت رک ترص ی وار

 1 ےیل ا ےس نبش اوت تیرص یو ارو اس

 : بل روش ]هاچ

 رب ٹیم کید ار ترس یا أن یگ ەےڑرشو ابجد" ۱

 ییا مدر ے تاتا ےس سا رار فش اربن لا ےک صل ایہ رد

 ( 1ب در ایدز ستروص

 داش ےک توس برق او نک غن ناروا ا رد گن ا ےن نا

 تودہ بگ ےن ںونمارب از کس د پس یک حاد یک نما قم مکا ناضا شر نا

 تک مب سسادو* باب

 لاش یس اه ییقناوم نارما مس زا هنری

 ردا یہ تعرصوو رب ایش و هارمهتیرح "لی

 ` دوس ارم بت ادا

 ۱ : 21 نت ئے هولا ید ےہ ا

 ہہ ہک ساب 07 لری اسکن اردا مال سوا وے ترا

 2 اے نی ×× 2ن

 زهر ار او ی لا ےن کیتی کل رت 7(
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Eسا کن رکں ی تہ اتن کن ا یزدی سما ہیرو  
 گولی گیل ےک پلا ںی از ےک مل لر ہرے
 روا لوتےک سنا تاکو ا شیلا یورو ےگ ےۓیر

 4ہ ںی تاد يه يه تراکت لا یک وف نا
 رن ان عرب ےس راب ےک رع کت دو اھ یا لوک

 کن ایم سم اھت ایکن منا ےس ےن ےک اہ تراک یکم ۱
 ترہرا لد کد ہاراچ نیل نیل نژاد / یی ساک

 ها هارو ر ۷ لر مگا سلع ف

 اس قیر نا
 ار نع ارا آلت رک تب ونک ور رخ
 ی ےہ سی مارک یکتا اکیا لا ا
 ( ےس علیک ٹپ ووا

 ےن ره روپ مولعم ت اص ےس اےس تراب | کت وجالس س اش
 ن گن ادا ماس اف عزم رک سرکه سو نیر اولا ت ظفل مالک
 گرا ادب تری مالک تو لس را ےن ضلوا ےک ماسال رب
 ای وض ترش روا اب ا نام کرین اکا یکے نود “ولات”
 ر اب ےب ترک لب طب ےس ارد و نانسی وک
 ضا می | ده کی درب وش یھب
 سرا ےک سرگرم کو قفس هر نون ج یل اےس تم یک

 .ےہایکرپ ید ماسال
 ۱ E وسمز

 ۱۳۹۰۱۳۵ س 6 تولاس عرش 7



 روا. گرما تراش کش ناروا تصور لو و کپ کا و

 . فل نوض اے سای د تفتا ہ یی ںیھت گمان سن فل ز سس

 تے سیل رنک نیت ےن دف | م لس ازم | یدرگط سلف نرم هک ل ازا

 . دعب ےک یادو . ےہ لوک یغضرب کے کہی ترابک یک داش روا درگ وش تز `

 نکات اب یر سد تا پس ایک( ښ ارعا بق لوق حا ےن عرش

 کیا ےک ترش یو ۱ مای هنب ےک نام اذ انس. ےس یعب یکے مم اط یر

 ۱ ۱ ۹ ےہان هری ےس اب ےن

 ںیم رگ س سا فرم فان پے ضال که پس قد یر ید 7

 یر | سلات لس ا ےکن اراب ہ از فایر رکا ےس نو نک رس

 سزا ن الف ےک ها" سایگد لم طلخأصت یم ےن کوش تط یک بم

 اید | ید هیچ هی دا ترطحوکےک او نشر وا. یک ماہ اک
 ۰ گیتس نو نا ھو رسد ید | یگانه ب ت

 لوح دل نر نکی ات مز طی دات
 ۱ - هلن اب ۷ ا و ۷و

 ےہ تاور عر کالا
 | 2 ۰9 تبع ںی او كتا ارضا ناجا اک رم لکو

 ٹا ن اشوک عر گےس تیا د ت رکا ۱
 ۱ ۲۵۰ سر بو وشمر اجے مانا فسا لاو ۱

 نانا مع رحم یھت سورت اس چه کن یا تاق
 زین اڑا او گیرم ن یاو "یھ 4 مے 7 ای وری شارو ۱ را را

  ترازهح اک ل لام ا نزار ےن کع شو نسل وب رض شرح کت مم
 کس ا لی گز تال ام ےک تززح اک س قلعت اکے س ید تز تالام ےک بام
 یار تیم مانع نا ےہ شرر ناطور, :٠ کس اجاگر وا ےلج بکش
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 بم ما نه گریز تاک ان يکي تسرد کا طی شال

 ین ا ا ےل مال سا فلور کد
 ۽ اج نیک ترتيب ادا تما ۱

 اولا ماد سا اذن ار رے تعجا لی مالخ تر اول ةد ۱
 یا بس لر ےک “هر ړو لاو "ےب ا کرم 7ز روک تصور یک ایر
 7 کسات ےک رر جج

 :ںژ کب وض فل اور وام مدت ۱
 5 گل اب ےس مانے نا نانی

 سا شو کشم سه مات وا تحل گریہ کوی
 و کس کت پل در هد هل

 شو تیپ ںی ما یر تر ن تالا"

 اہ سر عد بنت تروا مایا رب
 مک یدک ار ر ساو 5 تم لپ یا فنر یو ےہ
 رک مل سا وک اهم ہری بولا ہد رکا منا و ںی کدر یک شپ نا

 نان نام دردسر تاپ

 سر نیش پت خاک درب ھ7 ساروا سرعت ا

 لو[ مج )ا : : ےک تا ی ایک
 تیزر ی ےس بسر یوم کس ے رسد تیم کم
 7 نا برد ٠۰ . نم اش ے و تاض هک ام اتوار شا
 ترا شرم تضاد یاد کا ارا اف لع ئل نیک مز

 ںیہ ردا ہر ےک زاب و سر اسم يا ںیم لامص سا ا رک. ےک
 تک نر رد کسر سا ےک یت

 اکے وہ جم < برو پ فید zl) | گاھ رن اڑا ےب ا ںیم عز سا ت سا !ردا
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 هدرت شل اخ جی یی ہیکل طب غ ںا ھت یکی وموت او ترم ےھت تارک

 . شک ست اک اب سا ےن ںوھتم بج جرم سا ہر یک رم یک ہد یم ہا اھ
 رک جت ےترکاپ یک لای اؤر | ےالامی وک لو ا سر قتل ولو ۱۶
 تدریج لار رس الس ارت کرد | تگ دا رپ فید حق
 0 ۔ یم روح یی ادا ھر ولا ترضح ںیم یکے ےل نیک ار

Nرب زی توو قت ارح | ذا الرو ےس یر اا اسمو ےی  

 رو | ٹیک رفت ا کاپ بس سا تستر شیلا
 ےک نم مد چا نفر یر و لم کویت اسلام

 توام نوه[ اعلام کن تیر آی راہ ںی .
 رک 1 وکی 201 اٹ نک ےس ایکر ا نولس زداای ان کک کو ورم ۱

 ایرانی اش ںی نر هرز نوار ساکت مد ۳ اوتپسا

 کلاس یل ڈی دہ ےک تاند یکم کریم شا صلی ال"
 ٠ نص کر او کم اخدو | تار ارز ییہ لو او ےن دم بیت ترش لد دار اھ اک
 ظن اح اد توکل ا بس ےس بس هود اک اہ لسلس یش کشا لو
 < نا نر یس تیکت اراک تا سا لی کیه تیادرر دا 22 د ےہ
 و7 درک ےکی بدلا الع :ںوٹ چبسد ےک | لورد لر ےئل 3 ششم ۱ کینال
 را ع نرم زن ےس سا پی نم دپجس اا لی یب ٣گر قد ار ایپ بی
 اه سیتی کس یا یک داش راک نا ہیک صا
 رک دات لنت او ےن کی هام فرد هتس لا اپ لک توت
 روا ںوہ نشت ذ دات لباقر وا تاش لالچ کس ان بھ بک ب سور چپ
 ترور تت ایک ا اب ما وار تست[ اک ما یم اس ۲ں ارصورت
 پد تسد کب بي ںیم تدایش شا ہد ےن می مد | رنج رم تاو ددا
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(HSسه مپ  
 روا تست کی سر نقع خام دوفو ڈان ےہ وک ھر ننک م ارب یا اردا ی

 تنگه لا یک( یکے س ٹی | اروا نیت بام تکا"
 ۔اھت ناشا لادن شک ترم زار وکلا تقیقت دو ود ایکس کوک

 گفت قاین نام لیے یہ ۱ شا رک رج
 درا یب شما ساب ہد ترمز ےس اس رگ رم زد ہم شبی
 سعال تینا یکم لسا ما سیل وا نیش لم لمت تر یتیم ےن
 ۔ لاش شا ےک یاب نکہ اساس لذت

 ب ات لو ںیما اوری ہر زرت عید یک ناردا ةا تفح ۱
 ها ترحم ہک طید بالر کت منه ارا تام شو کوش مدرک رپ کٹ مالسادارج .

 لباس برایش )اتمام تار نقل سه یت
 رک ناروا هو ولا ترضخ ېس و سینما نسل | ىلع اون ۱ ×زس
 رسا تا ار ارو| تام گرگ هدر آیپ ےک نیس نادنا نی شقصم نیل

 1۱ کب ارپ دب ےراب سوری رہا تدارک گاہ
 ےس ارب

 راز 3 عشر سف 11 واز ات نل ےس زنا یقه را ترفح

 کین ا سر نفی بیند تم گن ا رر و نار که لا تضح 1 ار ترم لب

 ےک ادر فیس ےس کہی اعر شا لو ٢ر تم کت سدجد سالا ںی مالسا
 ما ل اروا یھ کمنٹ ےناھک یب )یگ شی ہد تم از نا گه 25



 ھ۹

 اد وی الا عارڑرو تیاملمماضسا ہن
 سا ںیم لیتے سا نل ےھ سرک تب ےس لیبر پ ت اضاگا ۴نا

 « شاور لتعم( ندرت اجر[ او امراض ار ںواّب تردامتونکت ا
 تعادر یک نادسا هی وبا تح کب | یکے تے ںیم نقشی ترا
 روا ات ن ا ر هد انے بس :١ کد یت روا ایشو س لپ ٹیم
 نا اس گلابی سکہ لن شا لس لود )سس فو بد اے
 - ےہراد ی کت شات تردا میر هان یکل ق خد یخ دن کن المر باک

 یاد / پڑ سا ب یخ یں نا یو هست مادار ہیلو ا طح ںوھ

 ند سبقت سد اوم یک ا ہی لری ی ےہ ایل اکے نھ برد
 روح شین ۳ میس سما لاعا ےنا ند سا ےگ وہ ںیہ ررر ےل اما ہر

 بیای مہ ںیم نیت اطا ادا ازل نا. گی
 ۱ ۔ںہ ےرک ںیہن اس قوت ا ےک ٠

 حباب
 ۱ 79 | فالخا ںی اےک ةر لا: لۆا

 یر سانا ںیم اےک صف ںی دد ماس اوا تی امان ٠
 قدر اوم چ ا ن التخآ ںیہ مکہ یی دلا ان اچ یو الحا ۱

 نا ےن ں ولار 27 کپی« کر اس

 ۱ ۔وہ ی نر است کر اک
 باقی ید اا کب اھت ےس هوای ےک ا .

 لو سے یم ترانہ نیا مانے اکیلا: ہک
 یف رر لت اےس پا ےک ن ادد ےک نازک قن یل وقر ۱

 ۱ ۔ی گر لراس ۳

 )0 ارد | لس کرم سم گاو که یدسقم ام رول ارث ےس شیک پا
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 ےک نا ئل کا ات: ت ورحم ik اک کت نا تیک ناس یم قلع ےک مارک اره یر کت باش
 ۔ ےس یھب ب اوج اک ما ۔ ےس الخ ارپ دشرررک سا ںیم ۲

 لک اشا مٹھاس اشک سا ےس ےن وہ ضلت یم مے ید کج ر
 ساروا ےک سا ہک سو ستایش ر وار ادرگو قاغا ےس ا آت یی

 ےک تد اعسو برقرار ا ےئل اد ںی تے ام اسم ےاراد با

 هرم میز عکس مر لپ بنا ںوتّیکںوم اار دراو کہ چک ور
 : ېی فن چہل جرار ےل ین ید شا تقی

 لو از ےس بس یہ ت ی کد زن گش کی هل! نتعرمکسم رکا تا

 ۔ ےسر اگ یر ہد ا( ےس بسر ہے سەد PR کت ۱

 نران ءا نال ارش ںی لوا اےک نسل همت یاس تل ۲ر

 کن ا بندگی واوا یل ت اض قوس کا ,تقدد گن ا تم د یک
 ۲ لب نکند گل و ار هک ناردا

 مس !ۓ لوھ 1 ھسب س ی رد یکن الا ا نر ها تو ۳۸

 لئ بت فطر نيم مه رر اکی یب س ماسه اس تشد سساایکیل بت
 لس یک کن امو لا ےک نا ہ اھ کد بیک عت بق ساس سی
 تا ے ما یش ی جی فعال یر
 روا لار ایکن ا بے تنگ ن ا ال ارب سوپر دا کس مهسا ےس با
 یکی ناصقن ایکن اش تلاالجروا تم ازای را گیا رفت ےس سا و
 لو | ءاقکد ابآد دد تہ/ے زید رد ارب ےک تھر نل شود دید حر ہوا تزح

 ےہ لد ن اس رض اھ ںیم تم یک لو یف شیپ تب و اس رس ےس لد
 لس ےک تا لو کے تاب یکی کب جت خر س تاپ تہ مک

 ۱ ۱ اج ی اگر پاپ ںا ےس نارو مات

 ساعد | سوس ےراب ےب ترا ںیم انک پاب ےک ناروا ےک نا ۱
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 مے ںی ت 51 یک کک ا: ی
 یف خا قبر پس ی ان هست راد مت که ول

 اب “اص اے آہ ںولوت

 . هک ایکن ایب ںیرباصا فی اطفاع
 . ( لگا کب وشن نم پلا ج ےس ل وما نآ کید داب

 IIE بشن لقب نکن یحصن نگ صز عب

 ؛نیلسرن علم سا ۔ ےہ ترم اکا دار یسک ےہ ےہاظ تب

 ےیل ۱ ےہ کیا ل ٣٦نا کہ پس ارو اف س لو ورد دیس « زعس

 ( ےہ ر رکن اہک لر لدا یا ىکا

 ۔:/ں ژ تین ترس یا سا

 ب2 گر تلاوت ا اما کے سا ےس ر

 2 !if هنر جیم سنا = اعا ےک قن اروا

 (ار نگ ادن اشنا

 : في طا امری ںی یا : لم شا سا لود ںیہ ۱

 تالف ےک” یی ا ت فح ترم لی ترو یل ۳ شیدو بلک لو 1 ۰ 1 ا اراپ

 ٩ ےہ لوگ نادر تنور ۲
 نه ردا ترض ندا بارز در یا ترم

 - ںیلدا سایپا ںی ںونیذ تالف ناروا لز

00٣٣ 
 یا ےب نالا ںی ےس ےک مان هوا تریلر"

rft pi 2ها  

 ۱ ستاد اه ت _ ۱

 ۱۲ - ۲۰۳ص م چ احلا ربی بارم دا 7
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 کراس غل وس ٹوٹ یک ہد : ہک کتک کن +
 EES بب پي ساک

 لا ٹپ پا کیک ٣ وو ےھراد ان سات ہر

 دز طیور سرطانی یکی نلےک نا ےس
 ےک یت نادم طر ےک تر قلعت س ما مع یا کیا اگ
 .شسرز ییا
 توا تور ہور خمور ناک رخ مک پکی

 الو سرکه سلم ٣ےئ) ےب صع دور اد زوال
 ےک سود تراک و سرد ےک ا ت درر روا کس
 لر ےک سن سس اروا شرر ےہ ےس رسا ںیلش یل او ےس انزوا ١ج لب ی رها
 ۔: کے بالا 72 ےک ار ن موج کے رکےت را

 سوو ایبک دد تر با سور ر نږ ومو روس بز ۃ ےل ا )۱(

 ۔اھب کد اک ماتم تم ما دا نی ےن سوشا بول بت
 ل اس ېا ےر نداری یک سکو اصنچ )ا

 اساس تال اھ ےک تی ادہ۶ ی یہ مالسا ےک نا کے بس یی لاع اکی اما
 ۱ ۱ - لر
 ۱ مساجد ی انکب رعااساکے ن راس ےہ ےس لس کے یب مجد کلا

 تیفتاو ےس تالاحے اینو اھم دکل رز روند پر لا ۃرزج اہم اہدرٹ ںیم
 تپ اھ دا هری تال اهر يل ارگ ایدہ رد ی 1 ۶ ےک لسا
 رابه برغوج ےک تابولعم ررر دا تالاھ دا نازک کج تف ال یکے ا
 بیجار معما ا تقو ےترذگےس درک نون رتن ا ےس ں ولات
 ا فهیم سگی دس لار اید مالسا
 ےک ناروا یکن گن مر, شک کد پے بر ایا



۹۳ 

 ربط اک کنز تلاع نا دع نایاذوا ےگ آف ییز ںیم نوت نشو تا ام

 ھے نکل قنس ن ا تیاددرشدت ابططنوا تنسو بال وز ال “ےک نا گل

 ےک نا اف انت لاوعا سال اح ۷۵ے سلا تزح ںیم رسل سس ایک
 ۹ ےس ا( تح رک مات د ہت مے نے وک ےل د چپ کی الام ےن تی اد

 تومن بت وے رپ ناش یکم گن ا ںیم مساعدا
 ےس السا ےک صف س یکے تیر ) صن شال یل ارگ ات یا ںی
 اف ںی اقمو ہہم کس سا رد رکن اشد تشک آن و مولعم تام لیپ
 1 رہ شو کمی سا هرکه تیاددہد علی /لضنرٹ | لون اماعنا

 )ےن ات رب ی تی ہوے کک ر ملع تانهب | نه كن اےس( ے

 رتا لوس لورا ہد مکه لاب ےس رولا زاس 7 ۳)

 کا کیاے تقویت جہ ے تر تند عادرلا اس ےک ملک یل ا لم
 تا یے لیے مالس باس اھت عقاب اوسسےک سو ےس ین اک س ازم هدوپ

 ےس نوسود کیا داد قم یک ك Prr لتا ام کرا کن اوج وا ےس e پآ

 ی! مپ مراحم الام ےک ج) ددالعےک رد نا مزه تر
 ناّسو | تندر Ef نا ہے لی وروح( ےک اعل باا رو | عد رب اکے سراس

 ات یک یل ایعاحس (  چیلر قی اتد ی٢د یایک کد تام
 روا ۽ یک مرکی قت اور لامعا لپ ےس ساریزادنا سا ندا آں یوکس کچا
 ےک اد ازت اد فک لس کد اجب کن قطار کا ذات فر
 ا ۱ . نزد

 ۱ هام برا ررولا ۱ ور ۱ 5
 ممکن ےک و انس لآ ررر لا ترضح موس

 DII متد تب ما ہد"

aN |بکر لا وے ےک یاس سا  
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 مپ نازی نرم رد اتمام اي
 ۱ . جا ترس لاک

 ہٹ ار لند ےک نج تک نس مابین لک ن ازل تیمار چپ
 ےک تک اورا لتر شاد ایه سموم ریل
 ری لک تدا انچ نرم کرکے ساو ےفابخ انھرڑپ انک کت قو
 زهرا کا. چکن اب یک کایہ دل کوج س باک رها
 ادرک ر اا ترضح نر پکے ساب ین نر نمک, ےھت یا برس
 تاور کن آر عقم کن ا ایک ےسڑارایکرخ صوت س اب اشنا عط ےک تم ایر
  تیدر یہ سر ظف احس اروا ترک تاک ہد وک میم تعا کت یداع | درک
 ژل لیپ شو کش فای

 تنش لوس ایپسوم امری ایلیا

 یکی لمس | لرد ےک رغ نیر رسم اھکک ریشم ےک
 ایالات ربا ترکی کم تا فید خات
 ۰ سو رو ان ناقلاد طیف صسنر عمار اح جون ےک ید امتنا یک
 و ےک ے اج نا, عین ضایع لادن سا ضخ
 وب سعي ہر دص ادو ضا ادا ی ی یکم اند تھ ہی ی

 تری کن ارنا سا روا ئ آ نکس یم لاایفی یف اے یسک 3 اروا لوق

 ٠و31 را س سلع زهر یک ارم س 7
 ےن اسے اتکا ردا ٠ يرل ےس تی کس شیو قتل انا برکه
 ءاتک ےک اب ےک نا هل ادا صفی قاد ہو کے سا تر رگ نا

 ےک ڈیرن اع ںیم تھک صد یش الٹا لو دد تکو ہہ وو ہک السا



 . جر

 سے تک مکن وت کت ار بش ٹو قاب کیا. ےترکدای یی کپ ادا
 : ےک رکن ارگ ےتر کت قا پیا هد( امد تقد دا سا ےک نا ئے اعم

 س دیتا هی داب یر کت اب اس یا اتصال
 امر روتا ۃروا ہے تہ ےس ںیم افر شک بود تو ےک یو رد لیل ق تاز یب

 ےک هيرا فاش عشا یش ہری وبا ترفحپ اتر کد ۱۶ رات ۷ن ا ںی بے

 5 . ےس نیک ت راقحو تز بدر

 بارون مر ازتقاوز وقنروا هاج چ ید ار نل رد باکو بک
 روا ؟ ےاتجگ+ ہل زرا روا باک ےس اگ کت راقح رن کار کل دراو لوط
 سالیان آن لس ت رد لن اصا نک ےک سلام ملی
 طلسم لسلا یر تر ور تکنو

 ۲ رس ٩ 049 کاایک
 ۱ لر دیر مي ےک در ےہ تل کت کارا

 )سارا لقمه ی١ لا دال
 ہو تر سن باپ تارا لو واخ کل سک ہنی اح یبا ب یکے دا

 ۱ ٠ نیس “دا کتو تزخ یہ وکت لووول اسا ںوت کاو
fتیل راد ہار | ہقلصے کی راد ہیرو ا تپل کی ہ تاج ل یک ا کک  

 و تھک لیل ورحل اروا لپ ےسرکا ال ید یل اب ینا درادان وا ں سل
 تک ترا هضم را آو ق اغا ہد را ۔ ںیہ ےس کک لادن
 “ادا ےب طی یا بو “تای “کل وتر دوا وپ اج ں وہ د تی نکا
 مک کیپ ینہ توک ا ےسر طایفه
 روا ں الف اد رتن ےک هوا تک فن سکہ درک تی اچ انکت اید ےس ہا سا

 )١( ؛ رویوررع ۲4
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 ےک ن ایا توت ندب اکی یا کاره ارپ ں ولو ےک ساروا نشا وج ی ےس رہ کوک نیو تاک ؟ سپر ےس لاک لو سان کین کی ۲و یہ ےب دراز س میڈ ربل هنگ ا ینا
 رون یب ےترس پل مکن اردا لسا ہیلع ایت اس ےک نا ہن ژ
 روانو سلفمےس ںیم نیب ےک علاج کر بام را “تفس نزن ا ےک وک
 ۱ ببار مه ےس ٹن کت رامحوکں ولادی | نایا
 ے سبب کن ایاوجکں کوک نا ںیم نیزلادیاهناناامک `

 ےک رس بیا رتو کی نر . وقمت وتم 1
 يندر وضو ٹک وہا 1 یے او مَا اینک > مخبر
 ۔وپ سر ےسد تو اک اب ںد نولهجتاًموق
 : ۔:یارف لاعب ےک ا

 ےزت کت تحلل ت بنک کن ادا یحی لی لوقا و
 سینی( اذری پک. قلمی دی ند مکتیعا
 ےآےےلرر ایا ںی راد کن اگه... امہ )سا هنا یک
 ہی قس واد ارگ ںیہ ناج بخاخ أذا ا ہنسنا 3و
 ۔ ان4 موم لما ںی واو نیکی رس ۱ بر نیم اظ ا نیم
 ور وا طح ےن (نوزر کل دفن ودرکو دلی لگ (یالساہدر اردا

 ںی ت پسر ےد رد کج ارو | ی ےس ر رت کپ کک لف اورقن ےک
 سوا ےس یک سه تدش نب کت یف لار سال اک پا اد لع
 كارا یاب هرم راس ےک ے سرکل س اد تل ےس ۔ سوو کا نایعرد ےک لالا
 اجرت 14 یوق ےہ هدرد گروه ردت "بلا ترهو نسل | بس در

 و سس سی رحمت رج سس جج ےھت وچ مہ

 م ۔ ۳ عد هردو سز ں۰ ۳ خرد رح نر
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 کت ۱ 7 هاب ا هيات
 زار توخ هد ےس پس بد یک ا هلنادتیع مکس رکا عا

 بس دام فدان + بسر هسور ار مکشت ۱

 تک طرا تشر گن دیاد سا لرد اد ا ارس ۱ اروا

 (ا نإ نیرود ےک زوگبر رم یراپک ےہ اچان ملح من تہ ںیہ ههسدزکش 02
 مہم }ر یک واک کا سگ 24E انک رتل تات

 ںی یز شرود ےس ےن او | "صل

 7 2. تور کی بسا سانپ کول کن اب سالان دا تر
 مرد ساتھ هک اه عزت ما گن مر

r a4 
 مان های لم کرم و یلع شر یل یا لر تل رفح یر

ESTE SLEترور شی, عر د۱ تاب اور دے کت  

 ۔ ےھت حب تکه ےک ےس سرک ولعا تدا نازار لک "دی موس ےک شدت

 ۱ تے تفضح و یر ہے دراف طرح ل کا

 رت ےیج لال ترا شیر رفح ےس ںیم لا ہوتے ب تنذاجا کے ن دزرفاح

 ۳ روا ے ہد عت ں وراد راے سز ے پک

 تب میلاد ںیم ماسالا ہک مس اب ین دوا

 یہ ےک ارو وک | +ںیوانفل بے او ےنال ناب لپ تیپ ادا نک رپ

 للس ده مغر کما تفت کک هوای
 ےل س امد اک یر ےل شا ینا ل دنر سفارت ارگ رت ار ی دان

 ۱ سس السال کج اثر دار ا لب ید ایج تولد کم السا 7 ؟ له د ناصر

 ۳ تار اوبو( او



 ۷۸ہ :

 بر لا قی بود یو اچ کوک ا اسید ییا
 ۱ ۰ مگ یک مے نا تی رام لسا ناسا

 هی رد شر اقاوم اوو نا اعر تخ اس
 تفکر ا ےس السا غم کم ےس لون لر ت فص کف
 وان اشک ن اض تمقمو تل یک ا ماد لقب ےک نارگے دیدی
 واں ون رت لن ۱ سرش تعاشا ین و ےک سار دا ںیمر تس ار ےس افسا
 ردا نا گر ناس بو یار تراک ایدرکں فکس
 سا قمر ہ گر زنیاج دريايي کس آ
 ۱ و یس نر( سر

 روی یکل تا جک هی سیلک جز ا۷ت دن ت لود "یر ۱
 دور هرم اهم وک سس یو باما اک ای قی نا
 رز لبه ستار دا
 نی بن گن بسی دانم ؛ کر قادت ےس قیطراواب

 . امر ماہ زا ادرا تلیضنر ترش کک

 ےس ںی ےپ ا سس ترے | سس ام ما | ار یس
 تر ےس سرا دو ہک پس ےؤارسگدز نے ماہ کیپ گام ا ب ارپ لا ےک

 ی تر کو شا لود ےن و ی کک ےک کا مسا ید از
 اض ںی ید لب ےراہ ا جنم ایک( تگ لاس

 ك اس تاناح ےک دد ورک لی باس بابا سرت با ڈ لوا
 نبا دو بح رہ ےک ےس ال ملا سس م رسا پے “تر ” ضر هو و کے ایک

 lo |. ید توو یکم اد سما ںیھٹ کم لائی لیس ها یل س
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eتا نا رسا ےن یڑوا ےک ہار  

 دن س تر ارتا ریا ممد 2 ہیرو وا ہک ےس یاد ت ہال کلا

 ےھت گلوب لوب ماسه تہ
 ۱ نا مرد ےک ص اسا نر يس نب ناب ارد ا ہے ا ےن سی ود

 دستت ےک رخ عن "امد ےک ناچار کے کر دت ا

 :انبا ےن تل لا سس و عوامل اد دف او

 اے اد رمح کارا لوسا رکے اور رح مو سا وتی کت سم وترد یکے ساک ر تمح

 )رداء م اہ لع تب کتا ت اں كام ۷ل نی ا ۔ےس لات کل قوت ن یا مکے

 روا ےھت ر رت تعقد نا اھتابآس پس یم ال طح | ( ھتاد اک ےک ل توت

 ۳ نان ادرک سل قا لا

 "ا نر رر ب بہ را مولا کج تا ابتلا[

 ناروا ںوگ موس رم زن ناسک ےک ہد تو لا, [ بز سس اپ لی

 یاری نا ہیلع ںی سخت ا و لعق اک نا ی رپ ےک تاحقاد ےک

 ےک بے ار یک جیا فان ایل فر ہد کپ ل قوت ن ہار کک نب ناھن ا
 رو و او ا ےن هوا ۱

 7 بسر تی تست انا کلا کس یے ایکن | ہود ےس تاو

 اض امت ا ید ین وبا کوک ںی در پی لاح تسد لا تہب
 ںیم سا ضر ایر غیر ود یھب رد ار جج ےگ انسا ےئل سار سا ےک

L4یہ و سر ہسسک هم یا  

 لرب زوو پاب اک PVA لتا تل طه داع ار و یا ےس ی اما ہ۱ز

 ۔ اہ ۳٣- ۶ ض جکڑ سایہ دیا

 ۹ سس اج ئرابا ۶ ۲



 ۱ کا

 قم ےک یاس لم ماوس اردآ ےگ گلم مواد
 نا ارگ قوه سره ترک 72 عوض لک رل واوا
 تنش بج یکر یت نالس ارد پآ یے اپ کرد سا اپ پآ1د کس

 لام ا: ی ووپ عب کن سرخ اڑ رد يک جی سام
 عوار هوا روس ےس تا ور ضب ےس وزور ہو تقد ےک کت می
 تی کن ا کو الص ےن وشال یک که ترا وت اھ
 ۔ے اچ رم یه مولا ےس ںی

 ناشر عزم اتیلن تب گل لیگ ور مياسب عن
 تر دو کک سا ےک او: اید تالا الا یہ ترا اند ا کے ےس

 ' ۔ ےک اب ےس ناوم یکپ آر واہ ےس وف ےل ےک ںول الساد ےن ےک یکی امت لیوا نان کیر تسریع اما لم یم اول
 سوریه که وا ريال اح تو سا
 رکن تررکب ی ےس ےک ےنرکہ بچ سد افکار لیلی شا سما لو ےک ما نوع ےن رج تہ ض رد بش گول بد ترم لاج تھ ہد کف
 ام ےک طز زعم ںیم قی ا ۔لایعد ہا تروا ایت ل انمول اند کوک ی اے جر اھت
 نا یک اھڑو اے ےتیکام اد کن اید شا لس گن سرا
 ۳ ۱ ۔ ےک قید بیفتد سگ زا

 ںیم تعا پا ەد کار لاع ای اکو ہلا کت اند یکم ما لسنا لود ۱
 ے مے عل سا اه اس ہو ےک اہے رشت آں پر اہب تیس زت امت
 رر لاء رو رشک ںی عفت ےک مل یکم لی | لو هی روا لس
 دل اغار را ا |ےکرچم ےن نک ےس کراہ ناز یک مل یل نالی لک
 یب کی تی احا ےس ن از یک ایسنا مت اس یھت اسے زر ا روا انی الخ
 رک: شرم مرکه رر الا تسار ہاہسا) هه مسا لپ ےک ناپ تسود ید
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 رم هک ےس ےک ثیداح| (یأ)٭د یکے ن ازم تا جاوزا لیا سگ

 وب .درتم نإ ( سی ترا ے یگ تز داخ ن ورد گرا لرسضوج) ھم سر تا
 ساپےک باکو د ها ایک اگر ع وین اڈہ انتا تیم سم اے دیر ما ہما یک
 را پے ےس 7ير لب ترحم سم اسو یشکیمردا لا لپا بحاص رج اھ

 ہو روا ےک تکسرا راق ےک ےن رکھ ایذا ےن کد ام کشا لو جرح یک

 ےک ہرا اھ دی | ںیم تست ہیلی شا لیلا لن تد ب کد روا
 ۔ شاہ هد ںیئاج پ آں اج کر ےھت

 قاز جاق وتمر فال ددر دا ےس ی راما داد اکمولسا ےک ہری ولا ےہ ری

 تستی کی لغر شما لیکن نیستیم یم ےس نجد یس ةر ا ١
 ہرا ہکے ایکن ایہ اکی هکر ےہ ایک اب بت اکے ےن 7 ے زر کت رب ںیم

 )يا ترک ان شر جی سر تست ید فیکس لر نخ
 _ لون اة چ تار تین ازرد یی... اهشانعو اھت ول نس هد ای
 اب تہہ کا یز کیم رتت ات او (ھجی) - اتر ذنکاا تمام ننماط آل ع

 ڈر رس اس و

 زط کب تسمرف یر مشا لسم رکی ہد بیر ایا منکر ںیم سام
 میلی ۱ لس مرکب, اوڑوزب ام الغ موتو لا تل تبع ےس ب اردا سد

 ۱ باب اض شا لک ا : ای وے یر اار سا ایم الف ار اھل یک ملا ےس ا: رک

 مالسادوا ےن وہ بریعت تا ےس لسی عر شا لیتا سیرت ةر ولا (٢٤د دار 1

 : | درکداز ملغ سا ںیم یونگ 7 لس ا تداعس یک تعبے باد

 اس لعن ایل ا لو او نال مالا DJ ارے حس نا

 ۳ یدچنت ےس ض تیاور یک الدد اد

 ٩۱ ص | جی امسا ط چکنا ۔ خم ص ہ عر یرابلا تند ۷



7 ۱ 
 ساره | لون عا ۲ تقاد سید شو ںیم مالسا لو ت بیش شے ھا
 . ےک ناسحاد منا سا ے اھت ناپ ےن لس اح تی تماما تان ترشےس
 لاشمامیلا ی ےس انا کیم رزم اف سس اد تیبا ںی کش
 مبتلا سا! میر ںی ر ای کب اےس سود نیر دا
 سبقت ها لد کن اے سنی یت نزد درک کواس نیو ب
 ۱ . ۔ ےہ مدیر لے ن انیطاردا یا

 رے هریک تدارعروا هوا اے ام خلوت نل
 اس ایام اسکے ڈرگ دز تان باد سا ل وبت کی

VR 4را لو را ستاد سارک ۲ ایبک یم رہے ود ھر یک سا  
 ےن شاز یی کوزہ ۶ئت مہ ںیہ سسر قا تم ل یف لس
 2 اد ےرکرددوکس اپ کوہ یار گھبرا یت وم 1 یس یک رصد یر زواج
 کک یکے ا ےہ ںاہی ید ۲: وچ بہتے اھا ٹیپ

 ےل سد لوا یا 4 یہ ترکیی وک رح ت اردا یک یب ب
 ریا لو ےن ںوھک آر + ب2 پک تسود یکم 1 نت
 ےک یھب ام الص لر ترش ہی م ےر اب کهن ولا تسر یک ؟ ایک رو برات ساتن ل یاب یا ںیہ اھل طلا
 ٭ لعام ےک اا A Ss از

 نیو تیتر لات ےس تل( ترا ۳ گارڈ سه ےہ
 صورت رر مولا  هییدرذاانسا ا
 ج ۴ ر رس | متال اض اع ںی تاقا ابر ارا × اک سا 8 ۱ میلا ل فل ودس) وع هارد ساس وی ویز ۳

 ی هانی « ٌدص× ےس و کس انا وقنا تر هما



< 

 ما جک تالقو سلق او ےہ رک مق اکہ فہم ون از یت
 ۱ ھچک ں وگولہدزرق ان نا ہد ےک تہ تے روم دانے بس

 (۷٥۱ص) گرہ قر عد عن ۱

 گل وښوارف ۔ےس قو لخر لا ز | مرتب درک رولا ٦ لادیالےارج )1(

 : لالددی پروا = شکر کے ص روا کج کی اومرردا بیک انو وف وت ںیم ںورظن

 بتی بجو ال اد تورو | بیع سصقتنوز کن وآآت فلا مین آرا
 هاب شدی تافص یل اعروا قالغا یلاعمدوا ل اغا مراکد

 هی بی تک ا روات یں وک سلا عند دوا تلف تلی نی و

 ۱ ۔س تیس یس یم ۵ امولا ترم ترششو تب ۶

 ۱ لالا ےس ارج ن اکت ہہ تا اب هد ےک مک و

 ءا تے ںیم ےراب ےک تعانش یک تب ط ںوتیپ وا

 ۔ںہ گن ایبۓ نک ت رینج کت نل کج لس ما یا ضا

 یب ےک از زت اس ےک رام چ سکو بیو ایف را ہر
 ۔ ےک صا ےک شاز اع یم تبع کل ید یی شا لوز یر ا
 ےک : ے باج د شن یکربر تاسف دا ناچ ی لال“ ببم”

 ا تام کی تغ س یب2 سزا اھا شن اهر ےب ر ایہ

 سس کای رم کسي تقیقعد س چسب بید مو 1
 ۳ : ام رکن کی ےن ہوا ¢ با اک زہ زر ب ی لا ےس نان

 ٹا درر پ آر وا تب د یڑبےرمالٰم | ل رو ہیر

 ما سروده« یر ںیم رے نی یکے نکل اح
 ۔ےھ یشن سیم ترف کپ أن اس اما ےک

 .: پڑ ایڈ ود شہ ےںہا

 ۱ ۔ ےس پسر نی مقدمے کس ےن ےرہ ٹیپ ایا ہلا
۰۶ % 



۲ ۱ 

 ماش ناسا هنطب لم ٰع ہت بس طفل لب لر
 ےس طس ےک( ےترکہن ایہ بس )للعالم ایک نے یم حت

 سا ےک ہلا ہوا ارز ںی اتا زرد ایک رس شا درا ۱
 ا نسیم لن کس مے اک اوچ ست نیک هام لم عز س ملک

 نو ڈوب ساون سا ےک ڈرو سو سوم لد ےک سی ای ہز "
 ںی سا یکن طد ےن ادا رکن کد ور بس زوم هد
 شیر دزچی ری ر ین اتتا یتا شید دامت ای غ لوح سس نوک
 غار کیپ ےک اےک سداردسد سے طیور

ANAL7 ۱ ۽ ںلردا ںی  
 برن کس رد دیک اتد ھچک ٹپ ےناھک لیقنہا ساک ہریرہ و ایک
 ساپ ور لوبد هوز کش لکا ںیم زر اقل تلا 71 تان ترا

 ناب گن کی هر اقلام رفاه
 ۱ “کرک ٹپ اپا ہوےس سج ےب کیس کس ان1 رو ےک تال زو تر ترک یم ةر لا ایک
 اسکی اوون تاک یز ےک تعادز ا ترا یز ارج سرود ےک یہ چپ
 دو گلے یا یب والم ےک ره یاب جا ادا ؟ ےک ےہ ب رز
 مر ےک هرس تپه کش کل رش ارور ودرگ وتو اناج یا
 ار لو یم کیپ ےناھکت رم رکن را ی خد نر لب ےترک
 قد ملي ام ا .ے قد اپ دکھ یکے تددد لار ںیہن
 تی ےک رک تاودد ل اب ساب علت طرشت | لا لوس وو هک سی ک
 لمر داغرو ہلاذِرِہبا ترضح مار یکے روب اکہ پس ںیہ بلط#سا ایک ھے

Al۹ ےس سر زد رد هود لاو ار یک س ںور  

 ار سا ےک یتا اح یم ترف کرک لی لر( ٣ر تب 7 : ۱ ۱ و رک رپ و باما ب کک د سے اا دیک ایس دا نط دایک



 می

 / .ے کل قت را عرس تجلی مع لکا
 ۱ : انا ےک س ا ےہ یکن اب ںی عویبلا بام

 ترس کلش لی تو 7 لس شا لوصم 1 یک

 نترع نر( موم بوک ےب ٹیپ یخ لر هم
 ۱ 2 قطب لس

 0 ايب س سکس تحاشد کباب سا ےک ت ڈک شی كم تیارر اد مد ہی ا

 : ےایکنایبب“ ایما ان اد ۷ ارض

 رم لوس تر مان لی مدخآ انکسمدلجرت
 ھ کے سرچ ان تراک تصف میم لس هيلع للا ل ) وصر

 داقنارکتضازمزپ ساز نام لم یب ٠ ۔یطب لم ی لع
 بیس. .اکی شان اس یم تب کس ی لسا لوس ترم رک رولا لام

 ن ب بیس اپ ا ہد ریسک سیدی ےب سنن دھقم اکا بہ
 هتک ا رب رک یندع ہد ای ےس بس ںیم انس ر اس هدر بای

 (یتکر 22 تصر 'اےراہوراکے سا سکا | )ےس تد درممہ رم ںید نیل قر اک یم لدرازاب

 ت سز اے یڑا نیک یا سن ارم ےک ہر ےک ںیم نس جو ینراشاربا

 ےک ہرزغاع تقو مدارج یت کم لیا لس رکے ہیک ولا سکس سا
 لایعو لپا ورکس سا ےھت اد ہد ےس تین افت اج ےل تارت ایپ ا 1

 لام “کد ادرپ تور جرقه س شین اک سوکر وا دا

 (ا ر غ ینا ترک اول اک
 “8 ہک مس ںاہکت ابی تیا وات

 میرنا لس لا اسکی اب رخ تیس

 ےن ایسا ای نی « وَ مت کس ںی تک ک

 ۔ پا

 ےن اکر اھ ما آے ہو تیادا من



 ےا :

 بشرا 1 4 باپ ےک بر ش ڈالا گر ما ترے دا ر

 7 درا کنین ایی بسا هیتلر ںی“ قطب لم یلع *ل ون آگ( اھڑیب
 رکی کن آو یم للدددا ےہ ےس نیوتن یکن ایب ےن ان نا ال
 و ںی

 ےن سس سرا ۹ يع هلاکت »

 تام و ص کر تا سی مکادضام
 | ںی کک دفن یدو سلم ید ایما الف | ےس ناب ارمدد

 کے _ ےہ ان ار وار یکے اکے س ماقم ےس اک
 ۱ ےہ کے ایک اب تے نار ماتم ا کے سا

 ےہ ےہ یہ اکہ ای ببس عت ےس ںیم ناسا" :
 زیب یں یا نرم ےس ںیم من نا لع ں ایس لید ایکس او

 ناعم ے مرد ہدالع ےک یسک ہل وت ا ےک ہری رب: ساعپ ل متسا ےس ےک
 ry , ےہ اک اج اید ھی

 یک شیر ےس اےس تزرصو ... .. رک رعب کاج ےن لاھتر شا
 لس نیو بل کر اےک میلی ثا یا لوز زک ون ناسا ہہ
 ۲ ۔ ےس ہیرو یک نا لر یزد نو. ۰

 و ےک ںیم عرش عن طب ل لعل وت صیاد ماا اچ
 زیرا بش تک( کہ بیا لسنا لود ںی نٹ . ١

 رب کت عانا کا لہ لکه وکٹ یہ یک مدا لا
 را سوپ ای تام لامز ےس ضر کویت اکو ہند د
 یزر دور لر مبا ےس ی مد لر عام لو ارت کہ دینے

 ےل نک فہ ز1: يث ل اسد حار اج ےک نکل اح ۱
 ا ° PONE Ase صد ء۰ شیقاج ید هل اک کوک



 ا

 5 يبت افر اتتا. ٤

 عقل تر ره یر ن ۱

 مرارا اوز تہہ کپ ا ناک کی ژور ےک ۱

 : وج دو ول ا تاک

 و بت از مع

 اےس اهب یزدی وچي بلم قطبی”

 2 ` مرے تست

 کابل ہد رابط اگ دلا تاک امت درک کزن نو مخ

 یش سز | لورردا کار ےک موس لوتےس هیر اک سامو ےن 2

 ہال دکور تاب شد کر کش سل ادا تو یک از ماع ںیم تبک

 ءور تہ یم < هرت نم ےک و ا تبخر درخت او ہیوقں تک یکت ا ' بے ترم

 یکی لبلد یز ی رت کت بن سل اض تارک اس شا یل ر لوے سار وار ئاوا

 دم جای, تبف کل سد اتم یاند ںیم تبع ساخ س کر ضرب وبا کک

 E 72 هاب هرذ یک

 ےن نوش بم یک کر ارت تکو یا e *ککراہج

 شا لود ےس او یب یاب یتیم دا ےگ کت رات ضریم کا ایکن:
 رثنا لضشا لو رد اربن ہم “ی کردا ےس یا | رضاع سس را تمدن لر ر لع شر یلص

 اوس سرک کت لو eS ور

 وپ 2“ مک قرگردا

۱ o 

 دو کت تیس اجناس خورد در اص اس تقوم ےس یکدم ترک اح ترور او

 ٥ او دافلا هر سر م٣ ص عیدی ۳۹۳۵



 "۰ شرب ۱

 ےک بز جم ےنرک ایپ نم ونڈ دا تہ اف دالہاج نا سیگار
 ےھت ےک ا ملا ا ںی کی ےک لادد ےک ازم اپ ها تدرب ا

 ےس نا بد تیار ضإلوج ںیہ ء رس نا نیہا فاح رک زید رپ
 را مامان اب لود ےک لاس ادنی اشک روما ورقن یک مہارت
 ت٠0 1 سا ال حنا

 ۳ کان اب چیه ٹا نعدنه نیدیس تیاوربس ت اےک “گا

 روف تین ا ےس در ! ةر وا از تقی ےک لطاقم لرد
 ہیرا( یوتاب ےس ھم یاس سارا ہن ککے سم لولا
 یت شو کن ر گن یچ کف رم ےس پک یم کا شک یم باہہےن ںی ہک ڈک

 رکھ ژب ےہ ص الفا سا حیا ےس ےک مدا نیک مب ےک سا ایک
 : سان سالخا ندرت

 ساکن اب انا
 راضی نایب ناجا یکے نا د آه کد ازجاص لہ ہرا
 ےن از ار ریز ۷ے رپ ا ےس رات کیپ قیاس بیاد

 ۱ ہ٠ کپ ب ےہیگیہپیے ا: ہو بالغ ہیرا
dv0 ۲ متا اکر ر وو تراک  

 ے و عرش لٹا سر نیلا تاچ لاو امو تر بل ام

 شر وا وب یک اتا لک کیلو نولفز 2م تاچ دار یک مدرس کت ری ا

 تر کر اناس 7 رے او چے سہ دوپ ی یار پ شک رش “وص را و

 < گواکت ن |١ یک اروا ٹمح) لورم ۱ .. امام س اپر داران

 ۸٢٢٦ہ يا اب | كه( ۱ اا س + ع ۃیاَملاویالا ی



 ۱ ` ے۹ ۲

 > حلق سا وه کت ناددب جهت کن ات دوا ایپ کوچ ل سز اف یک
 ۱ ایزی قبولی یلط هات

 رک لار عن د ہور ھا ایا روکا هرچه ولا ےن ذر انچ
 ۱ یگ ۹1 1 خا ےرادت ےک ا ےس ن ایک انی کا ایا کن ارپ ست

 | وطن اشوک نکا ج ٣دم کیو ککے ا( دوکو ےک نیہ كاپ رر !قررات

 کری روک یرکد هری لپ شک از راد کرم رطح سو مامی کا
 )رویا که کرڑع جد ںیم کک پینا : کا پرما درک اھا ثنا کل ہت
 7 امی کب پس ۷ ڑ پکی راد د لدور لصين کے یرابثتسا میا
 ٠ ` یتا لا« لاو کی بعت دبس ایل اک لایا ےب

 یر اھ ںیم تمدخ کلی ہیلع شا لی لورد زا یک مالسا ےک هراس
 قّیكلَدا فیل تو تینصلوو رک رب ےک ت اجرا را ہک آں ہہ هو تقیقح یک
 ایر ےکرکچ مک ر٣ اد دوا ره گوهر اقساط( چینلز
 کیں ارو ںی اگل مازلا شر یورپ لو اگه بیو ط اردا سرکہ ئپ سام
 قلبم هوش وج رر را نا ووشو نعم رپ وب "کلوب کپ کیلا
 ۲ ۱ تن یر

 ۔: لے مینی اکی ولا ( ۵ڑ
 زمرہ: کن ولور و کے اکر و | ہے ( دیر کاک ڈھیر ااا

 ....... رگ اغوا یکی ترک ملی یل نا لس یک
 اتر اح بے ہجر کس تحت دیک« ارور ج ء۰

 نصاب ادا گا4 ےمناکبہر پیک اک ورم | ناب روا یار سای ۱

 ۱۱۳ صم عراب او جارہا ار



 رخ ملا یی ےت تو ساکت و هی پہلا ہکامکے ےہ ۱

 لہ با بب تب تیار یی ثابت تب
 و ایک ۳[ تو ہار هرذ تست تیادد ماتم ےک نار ا تار ءتلادع
 بیر ۓیاتاسلتر ر الع کل اس تیلرت یکی زرد | ہرب بہم کد
 یدین جم قدر یکی راز بب ہقتن حر تی دا ںیدردا ی مک

 کتب مود لب ا عرفہ: ایب سال ار یکم یک ساو
+ ۱ 

 جی موس ار سرو کردا چاپ کنار تشاذ لات ارگ الا

 بلا موی لس نا لوس ترم ہو۲ باہ دا اے چاپ ا ناب سا
 تسلیت نرم دیک, خلسه اکر قلا ل یل

 . قله یکم کے ایہ کب ےک طس یم له گر ولا کاب
 رضا تقوا لی تک دیش کمد کیپ چ نایب: مآ
 تقدر چک ےھت رال کت رپ سا ےئاجآرسیمں ایجرو ا ےس اڑ ر سیف ب تر
 کلا اد لامناد لاتا ہدایژ مدایزهرشرو اص ےس یارگت اذ یک ذیل یلص رک ب

 تیادر اس ےک ل ر رد کے رداع | ناپ اے کک ار د| یک اھادراصحا

 لار ساب تاد .....تزگل ور روا صا و ط
 مک ارز سم چی با ےن ساق ایک
 شون برج سن یزید ےس پید لیپ لون

 اد لا ا ری ھم ملي لس امد سر دا

 رسا لا لون ۔ںیھت ایدام ردا كاءافےراہ ب ےک لو

 کی ولا. مد فندک



 ھ۱

 منا لک کرہ لای دات لا سک از ہت یو ںیم

 میش عن: لرصزڑ ہت إ۷ا(ے ےہ وت اس ولت لس ۱

 سا تارک ھب هد پود رن ل داتا یک هيات قاره

 : الا گے نس ا ۔ ےن ار اس هک هد اب فیدرشتپ

 ےہ رس میله کپ ین شاد

 ۳ 0 انس مه ےہانس رک ہ ےس پ (ےںوف او `

 لس یزد ات کا خ ٹن نشاط ےس روت نح
 تیکه ور اب ا کڑی یک که را هد اوب بیت ضف سا کے دون

 هوار یک وکر وا ہا اک دے سوو وچ اک ےس وک کک کیم ددد وج یہ ترک ٹی

 میپ ي © ےب پات
 (مدنلا) تنا نر ںولاو لا ٹول دراز ید

 0 : ته لیا نا
 کام یب وک رک کی تنا ےن اینڈ یلص
 ۱ ۲ . -: بت از دیدولآ تن تیس سر

 ۰ رکا نس ترک کهکیلویه سہ

 ےس لوف ےس | ےگ دئلاد جید رت ا کن یتےہ اا 7 نگری کن رش یار راک <

 ا دو کس یک کن -لرفن اک جسد
 دی بج از تو سایت و شست
 کباب درس وا ٦ ےہ نا رک ایک اوس ےس پاره

 ۱ سے ۱

 دت اے لعد ا س نی و سہ ی یا او ابا 11

 ۱ 1۳ص جم اگرابلا ) هتسایگت یار اسیر انس( نم
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 و ےہ لار چ إی رض تپ ےک ناد ایی ایا با

 تن دوم ا کک کک ت جی رر یش لتا لو ۱
 ا 7 ترم ےک ۹

 میا اچ یت تا خم کر لی لت اک یک یب رو سکا رتا مول
 و ےہ ترا بہو ےہ ایا زر یگ 0ےن امن

 ضر نورمن سل تردید(
 رگ مع سا تقبقتد . ساک ریا تلات کوا یرا فیش
 تیر نیٹ رو لوح مبا ذی نیم نیداطع

 اک تو او ان راشا کی صحت !ےہایک ۱

 : تک دیک ار رج رام یم منا ےن نکس فط

 توس ودام نو
 یا۹ آس ابےسر اہ ایلن ت ست کا اڑ ےس یخ ےس نام

 رج وہ تک جد بجا ںیم! ناجا ا روح

 بتن < رخ تن
 دل ره بن": ازل سا ےن شاع ترضح “ےہ فا
 ال اصادڈ وچو و نا ید

 ہہ کں ہےتارف یر ےک نا
 رام لع ورک با« سابع نال بیخ: راجن نتا ترس تی
 ےس کر بے ها سرود زن ادا هرز اوددی ا

 ےس کر اہک قفس اط پاک کام نیک ۱ ما یر

 بسا يکت ارد ستاد ) تا یت ود چک ا یہ ل ا یا

 لی مات ار نماد ا داع لات رز لولعموک
  ۱پاس 2772 | عمه اوج ٹیم شرم
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 ا ق رک باک کف مدح ضا تط تک یی فیعض

 گیا بنک رص سااکے پاک ےن رگ
 ےس تہ تیادر )اکو سرک ان ےک سا لوک آج

 “ات رقالحر رد: آر ون تل ؛ںہرنس ١عن یش ےیل ا
  ۱ ۱ ۱ 0۱۸فا

 کل کس هرم ےس نا کاپ کا ای جسم تی سالار

 گیس ساوفے اج وم یھب با تی نقاب دا ےہ ٹاک اب عود
 ۔ ےیل ساخ ےس یی اح ہیک رم فس لی ریا لک مک سن ا

 اولا ےن پید ۔ےہ یر ےس اهدا س  فمیدع بر. یت هفت

 مد ( لغو گاز ناخ یکے نا را تیک
 لورم دد ںیہ احساس راس بیس آوا کے

 سری وک بس نا شیت تر کاج سم ںگے .

 'بدادا لا 11 .۳ ۱ :

 شربت ریذس یک هک ےک ےس نا اشیا ایک وند رر جے ن رر آ

 مل تیار جیسا لام یک او درک ی ترک یھ کردا پایا گا چ
 ےن کت فا کد یی کن ا ےس ةر رہا گر کر مات تبار ےس سج اکہ
 لعل دری ن امیر باحات ر لاپ سیلک ا ےک سایز ادم گپ ( ےک ےگ

 اراذل ایا یم جے نا ےن اون ۔ ےھت
 او 2 . مسی د ر ںیم فرح بہ رو

 و گیتس ریا ےک ا پر

 تک ضد, و اک اےس اوز ر ترآ ےس سیکھا جو

 ۱ ۷٢۳٣ص ارس ملا ۰
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 ےدالھکم ھوا ے اہے رکے ازت اس ارگ 7 لیا

 ےہ یسا هما شل ہد جت اسےک اط الا تورا
 لی بے اڑ ایکو زر لن اپ اط لا نفتی رد

 ص ر کے در ارت ار ۱٥۸( ۱

  Diaسرو کو ددا ےد اک” رج تا اڑلار ر عت یکی نایب ل اا ےک یر

 "لنا اهدا یےت وعم ت اےس نرسيده ساک اب وب ےس بد اچ
 رصد ا ےس فر فرق الس اروا سدان کر اب تراک لسا یکتا متاو کار
 و کں تسکین الاد نس ترفند

Gi ی نیک ی( لرد یاس ( 
 ایا هدردا (اّماعاتث نا ن | نظف یقلاهتم بلط[

 ( لو اہ اج ۱ جالا هتم بلط

 رکن اب رش کما کس هر تک ۳ 00
 ا ےس کوے ادر کنول تع

 تاتاطل هر اا 1 TTک اسد ےس نا ےس لوک

 باوا ذو خا ےس تا ار اتفل ےک ہد £ ناجی نرقا
 فکر وا ےگ ےن ا نوک اه نایک د اصر اکہ بب بلطماک
 ھا عفو نيست ولت

 ٭ءاقا بلطا رو رپ نل ںودد ےک ءیشتسا 22 تاب لا هل

 پرے انس رد ماکت ساوند کن ام ی قل |بلطا برا سا اونو یکے هتاحپ
 سیا سون ےیرسددا ام که رام ای ۱3سه جو رهر تیک رکاب اج 24 عمر

 ا رک وھک و چءار ق نم لپ ںوہاّہاچانن یاس[

 م201 نیا ےس الا یھب



 هد

 ۱ ایک ایک پرو یی

 ۱ ےس له مو یھب بحرین تک ارقام کٹ ااط یبا نیرقم جہت رضح عبد

 ےک ھتاس ےتاددا ےس ۓ باوج قرکآه رر ولا ہد شرکت سارو کے اڑ اب تان

 9 ۔: یے از هری رسا ۱

 - سک او یر ےک لای تسویه اسم

 یی ادا ناس تاس درد تاتو !ضج نت لک
 سا ہک ددا ڈال ا مر نر نی ں تالا اپ ےدامہ

 درو سا ےن یر ا از ےب ٹاک ا و گی مگر آمد | سیم

 9+ ایک
 ۱ ہو کپ تک همین ساب ےک جج ےس مد کز ۱

 ۱ هد [ےج ا ےس بس ست ںوتیشفج :

 ۔ پسر رو چش تہ ےس نیک زوده دا مر تن ہیئت اب با
 هنرکده تا
 دیک اف اے کپ ای ےس راک طا لس

 یکسال تیر عج رز عح اسو ریلیز لسم رکی نوری رب ےک یہا ایک
 اک یار سا سوپ ردا ؟ بي تک ثامن دپ تیک م گن اید

 ۱ کھ تس گور نور فتح ور ہوا .
 نخست جک کی آے سختی ا نکس ےک دل شا لیا لوم

 ہ۲صضاقیا یر )سجده 0

 رها گالری ا اهرم رس مد کے نم مد ےک ان ساواک لا هم

 ۰ اون هه زا تافل لرد ناب را تایپ ستار اف
 ناز ل ام 1 رک اج ھچک و اا اگل بب ےن ری ناروا ے ف تاد

 لی تن رز کد چسب طور ییہ ھی دک اھ داوام
 :> FD ۰۱۳ نیل هل ےس
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 بلاطا ںرزعجو اکر سہ ملک نادا ارم يضاوسب ںوباخ

 ہے١ زج نانا کردا ہدالعے السار مصل لمر وضح نلرم ضن

 (۔ا ارب ضنا باسا
 ٹر مرمر اے نایب سا مد یکے نکل ویک تاپ عزا ۱

 گر یو نر یارو ںوہ ےت کت تر سان ای لادن
 نایب تضفط ایرو ےس اکو یواش لو ہیرا کد سلاح
 ےک لک قطو تالامکس یم باح ےک پارس کلم مش مشاوره تا اک
 روپ ۱ تزحزں یگزٰ خرد ا و ا ےس لب ا ام لوکل فا ےس بسے رہو

 سس ںی رار ردا ۹ ےک ر ترا باس راسرو JZ ۱ 4 باطل | رج

 و تریف روا تر یفکی یک انے ر اعا لسنا لوس ںیم لو ےک ما کا 1

 ام ار ار امں یاب یار ووو کیر روا بویر ا ےس بگم جا یگ

 و نالی فط کل طاب میسر هر که کی اف یو سکس تا الا
 ۱ ٩ ات تمام

 لاع/ عرف حلطمنایمرد ےک مارکہ ای قم اکہ سول! کن ای کا ےن را

 ےس ری نیز ح ےن ں وک | هل حس ك اب سا ےہ انار اا انکے ل ایب
 ۱ 0008 ےہ ایک کر یہ کنسرت الو سد 1

 . نرگس قم | ھے چا ےس بس ںی نک کز عج ت زطخ
 زی یکے اج کل ویا لطمه زر اہ ا ان اتے
 رو ےس سننے وم ےن وس اکا ےایت یاد ےہ ر بل

 u اس یدک ماھر

 روي کس ویروس کړ گپ و کی کچل
 ٣۔ای ی لام کل لو کرکت نویسد اچ انکل وفا ناپ اکے
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 ) روز یا فرج مولا کرا رک تکی ہد ضس اک یر وبا( ےس . . .
 ےس لک چر ببم 'ے اک نکا ایلن اہ هو اک اپ ں٢ لا لب

TS سای زن 
 ` کرک نامی قتل اکتسپ تبرک ینعم ےن کس ا ہرا لا

 ےک رپ وبادعب ےک سا ءا اا یلدا تس بقل کوی | نیت

 ی ےل ږی اعم

 ل س قم ریا: کارا

 ںی لارختسخ ن اٹیک یو اعم یہ ےک پھ ٹپ ےہ بس ںیم مع
 هدیه بس ںیم لس اما« وے چرب ود اےس بس
 تھ تل یم الس ء ےس داعھز ےہ ساس یلعد سس لر ا

 مز سپید یم الس ہد ان ےس بس ڈا ریہ ٹاپ ۱۵۰-۱۵۹(

 تنا ےہ ریل شا یل شا ل وسر ےک سا زرد ا یم نر باک یا ےن الٹا

 تیمار ع اوت روا س ایک تح سیرت | تزل لالعد تام سالک ہں یم مداح
 ےس مقرا سکے ںیم لوخ اھ یلدا لالع خوک پس ی آت نام یکس ا یک
 ےس یرکب ےھت ےس از خیل کور کھ سو ہیلع ال لودر ای
 ماتم تپ آر مال اھ اھت بوج کپ آج قب ور اپ ا“ تش "ےس تشو

 لذا تغرد تب ےس بسمو لطف اتم بنی دا: دانہ ےس ر اورم ےک لوو
 لقب وقر کپ آر ید وا تست ورک ھو ب ےہ یار ےس ارت لا ےس بس پل م
 سم سک دز ) ت امر رعایا کلن قل یکے نب ےن اھ ٹیپ دی مالسا
 دارا نور مس نر ےہ عاری تیپ ک( تزل )هات حرف

 اون کلی نب ک اد پا قد کت اش اف کر دام ازل کم طک

/۳ 2 

 -۲ در قریب بسر هلب



 بر یوکے ایم قاتل اکے لو ایل ہی اہ
 ناروا تمارگد تر گن اء تاید نیو ےک ں السی اوت اکی دنسپ ۲اک ذل ددا
 ۱ ۱ < یم ادل غدا نان يک تاند تاع یک

 زانی ےک لمت رحروا ےاھک ضم کس ا ےک ےو اعم ت حد ری وبا : کت ابی کھ
 دز ما 2 الوقود نا لوہا رل ال باک زاود ناروا 71 ےرکاھڑڑ 5

 ضرب وات ی تر تان اکر قر ےک دایک کپ
 بنا لکا ہت مک تایاددد اتاق ب داد فیل ےک عش
 5 . ال قاررد | ات, اج ایک

 7 امیر | یل یر عح هر لاک هر تادا 4 ۳ ید رے راہ

 یکن ارو اوکر اوف یک ا ےہ لاعت ا ہے کش ہنی سکی دا ام ےک
 نیل اعم تہ دا ےن ا 13 ایک اھکر کا ےس گور انس ےک ی سا
 ۱ ۔ےھکر کاپ ےس یگدوا اس ا یک زودابقزردا کر لن یم

 ںی بہز ۓ ا جت کن وعلم کو هد تله را | سسداسا

 تا هر ۷ ےک یہ یاب لی راز یہ یز بصز ک
 دوا هر اوم یی عیش س الا ؟ یی ادراک اما نا
 ١ 1 دریل ید بی

 ہل م ییہ ں وفل ن ا ضر ی اروا لاج ےہ ور وإ 0 اعرب تا
 یون ت ازت ای ینرف 1 ےک یہ لوس 1 سا نرمروصت سس کد ب زور
 اتے ل تیکت اسا لب ارو | انس انکی زر پس کد ن رام
 رو تارتا رو | «ں ولسا یت یا لش دبس ہو "گس کہی لا. سیب

 ۱ ۔ ںژہ ہر ہا ن یققنئےرصود گپ | ےس ےک ہرا و
 1 ول رو اب ےک رش

 نا اےس رواسب پا قلع گران یا یر

 ہرا سد لا تی پاک



 ہ۹

 - E تو مد
 سا هری ےک ے کا اکے ےے ہم ےترکت ار یاس ہر م ولا

 بتوا چا شید روزہ ےب مقر ا ںیم بجا
 لاس ڈرو وکار ےس اشوک دا ايد ںای گے وت وہ تر یا
 ٠ او4 سر هسایدرک

 ئے سو خيس ںیم نی جر شب ۱

 یہ ٹل | قو یتو کیپ چکر ووم ی تک ا ۔ایکں نو ماتا ترک رد
 ک کم اشک ے و وضو تص نج ےن اکل ا ا

 ےن ج شر ی دار گیس رها ندا |. ےہ

 اگے چکی دار ق اید ساتھ ادر دهی دا رر وا

 ۱ . ءا ینو بینا دال( ساید ڑ ووا

 یس نر سا بت کبان ت یاد ےب ہری الرق زا
 ھجایکں را کت تیت یلا کا ےس لوک ا اےس ھر رووا ایک ہہ تاب اتع البت
 م ۳ یلما ی اکسل اقواس ٹب فیر ددا ےس ت تن یر

 بد ا؛ ےہ ات زابل سا ےب مکے سا ]سلام س ات بسا اھر کٹ پ ۷ن اسا

 ؟ ےس ںی ایا ٹپ اک هيز ول ا ایک تک ب ورا ےب اجر بل اسڑ اورو روکے اھ

 سی نیلے ام یاس وو ٹاکیا لو ا :

 5 ےاچب نوکیا
 داوی سرا ون

 بت | نیک دیا زا یر
 ات سس

 ےک پسر بر ہد ھچسرایآ اھت :اج انب سس هرجا ای ایا ام

 7 “وداق ےس اک ول ۔ نی هک مع ۱
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 020 ادرک واکس | گر نبات کے ھج بیت ےک

 ' یکارخ وہ ےر ید بک ار را ایا ا 2 ےک نال یک
 21 2٠ کے میز ۸ے دزورارم کا ب ےن ںوھتا ×3

 “ات: ےس رپ نشست شالو رک
 نی ںیرھد مون ےرڑورےک نر ںیم مہینہ وا ےڑورےک
 ِ تالاب« لو اکر ےزور ےن د نیل سرش هک هیچ لا

 هاتف یکے او ھر زد لطف پا کفی داد ےس
 سارو ۲و زد رکی گر اطفأ ہ زور ںیہ ےیراطا چاپ زور
 ۔ںوہ بے زور جی ات یکے یی درج گله

 (۱۱۳ صد ی باّمأاو ار لاو ۵ہسر ۱

 قوز یوا سا سس خال کب ویک رک وبا تح دید! قر
 . ساری سری تو ریدر کس غی ست تک ست یک اطلروا
 فدا ین, تن هر هو. جی یم ما یی دا ہیک
 سل بد ںیہ اکی زدانع ہارزا ےک رک قو می ٹیداع ا٣ کن اا اد
 یارو یطد سما هر موز تزعحکےپ سیال لد کم ا ا یف تک گیری ستاد
 ی سوار ولور اے کے ککے ن کی شدوا چے زید الو

 ےس سس ص بجا تو بس جبر تر

 مت سالی هش باکس اهل امر شا نسح لطمه

 بے سا سل فن ِہفزو' e باز ال دزور نیہ هدف اه مگر ےس زور 3

 ۔ںر یکم شاص ںو یھب عزم یم ےس سا اک هند ےک اھم بازگو

 اور ہو کے کر زد ےس رپ ے2 نامشرد انت کرے ڈر تا 4 صف ا

 ھل اسرار ارام ترا د سد هر لاس ےی اول

 زر ےن گانا کال ره وا ایگ اد هدر
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 ات ابی.
 ی ا ی تا شعقاو سا ۱

 جات پک ب ا ااکت سیمی شهوانی < )بسا 1 ترحب ےہارگ

 ۹ بو بسرکم بیک نه نا یر رک
 بور فا ۱ نشو گپ ترهوچ روا نا اڑے بس اک هر ۱ ۱

 گرو ہرا ۳ نجی هارو ایل یش ارے نارو اے دست و

 ےل اتا نمناک تکه نت شر

 نوا ایک کر سو چک ےا انب دو کرد | حوت دسر ول

 ' تان بابا کا یک قی دنسم با ےہ ام قا فو تا کار

 رولا تری ولا ںی امالط) کم هقاو کاک شارا ھیسر اھتا کود ددا ترضخ

 اه با رضا یی گی اس با کن دا یہ ۱

 مک
 ےس سانا ساخ بز شی ےک ےس سد ای

 71 ید نے و راد ےس ز ام روا يران ازدا کب کے رر وا تب هر پب ے تیل

 ی مس گر تاب گرہ اپ قانعا را ساوه پارت 7 11 لو ا یش

 هوس پیرا گز ۴ ره | چ ہزدرای میک 0 گروپ ول ےن نو ےن سا سم اب ا عر ۱

 یس ینگ ا. از ال تقی زور سا و ایر رر اف نورد یر ۱

 ۳ - رشید ےر ت یاں اکیلا ن ان بیس وا

 م کے د للاق ضیا جو ریه آر مہیا لی شرت ارل

 تی ین ارد ارل ۔ے لر سد نایاب و آتی لا اکر وبا | لیا دم

 ای ی هر ار بند تی ثرواو 9(د یتا ص تت تدا

 ۳۰ های یا ۔ے دن که ما طی یبا رمد ددا وکی کتے



۱ ۹۲ 
 یزد یک -ورگج ال علیه را

 هدر ور گو علم می
 ۱ f) اہ رداد کر جج اھ یز
 ےک زیرا واح قالات ستم اور سا لاک تک

 تر ےن کہ ر الس رش کو لاکتیادر الو کی
 یدل یکن سا۹ ےہ ایچ بوی ےک تباقلۂتاادع که اچ تاب نوک یم ا
 را تی ن کارت کاب نوزنن لل ضن باد لقلب اچ تا لب
 سی راضی لخت فا یخ که یا ت کسی
 ناله اس ےس ناز کن اذیت در ھما واع وو ےک
 ترصف) رو | ںودداو ہصخامیب کی دما ق دز لا یک ا یک وف لپ بس
 نادار مکر لنز انا نت حاسدان 2
 زره دلار آ,هس وزازل ے روو کیت نم نایب یر ینا کد کیک

 از توپ کناف قاذ شوخ کما ےس دولل ازم تشرد ۱
 ورمل 6رذ ی یر تے هرز مارو تر میک دوسرا حب ےک س.مارر
 نو رب بت کفن رج دد تاغ گن بوتر کہ یر پاک
 یر یکی درت رپ لو رک حال ھم ایر یی لس
 رامشتصروطب تالف که ورقه لا ےک نج »نرگس گرل هیچ ناردا
 با نوک یخ هیت یم کن ا ںی لیتد تسد ل ےس اہ ایک چپ یلص اد

 ۱ ۱ نود روا مپ و ۱
 یب ےن وروپا کے بارسا« ونک یک اک ھی با فود

ee . 2۶ 
 روا یدر هرکی هد ساته یرتسےک لا. هل یوا ومدرس اتاپ یگ لد ۰ سم نرو

 ٤ ۔ یب ےب مالک ام



۹۳ ۱ 

 نر د کدہ باک ناپ س کود ہی کی وبا
 یھب ےن سخت با کیا سکاق ےہ شارت نا نو کپ غار نفر ہا

 ترک جوک هی روجاز اتسا م ےھت شراره دره ہکارکس ری ںیم ےرا ڈری رھا .

 شش ایکو رکو تاو عی اسکای رک تو ےک ےس وکو کاوو کو

 تعںیم قو ےک ( بٹ یڑب کر چ نترب بک نار“ سلم: کی وکو اک ی پا
 زاتسا مدل ا ( ےس ظر وکر قس یب لا میر ساره دوو همون ء

 نیہ زود تا. ے ےہ وز ےگ رک ب ےس لیں نم هیت مور یر نیاردتا

 دارد رد کو با ںیم عت او ےک س ارو اکر شم ترح کے عناد حر یگ
 هو ےہ کر ry هری ولا لب ھتاد سا ے سک کد ںیہ ےک تررفت ی یر در

 از گو وبه عا ںیہ ےس ںیم ود رگاش ہاٹ نیرڈیادبع تزحوج و جن
 ۱ ۱ - سره دوم هد کیم یکے س

 _ گیس تنا کت تیلور ہی تل تزحل اح شب گا وا ۱

 تو صیسلا ( و سہ تب اش گو کو ےس هارد ارو | و امار ارو

 . عاجاپ ةسربر گہ روبی هی مولا کن فروم م ات کیلو کرکے گروپ هی سوبا ںیم.
 “نیرو ٹر وہاب کت ا لیکا یکن ا ایکو ٩ هست ںیم رود شام ترفح ایکرو | ےہ
 ۱ و ےک ایکس

 ےن پی یل اج ں آر د سا ایا یک کپ یک هی ہوجا باج سالم یب پآ با :

 ای ںیلول قروه اد سا! تنعل یک اتے لولوج ۳: کے ایک ںیم باتک پاد رخ

 07۰ ` £ لارا

 یی بیپ اگے پر م اترپ پا جم ےس تر یر اب قاب قوم تب فی
 بارکد اد گھ دریک یر وا ےن ںیم ئاشب م۲۷ روم ےن ای یبا“ ل راسا

 , اےک دولت کن ون کل وا لوب ےن وجر ھج اج ںیہ ںٹ وم نا ر اٹ یب

 ۔-----۔ںوےرک ورک ںی اگ



۹۳ 

 تہہ ‘ن اگے وت ےن و پا قطر ب

 تلضخوار ارث ہو یک هر وکی وات

 رکن ار لر ذ ےک یئادداازا ر یدو 7 ہر ولا یو کردا ےس سس
 ۱ ۔اھاینب

 رگ یزید یدنسپ وک قی ں رو ےک اخ کا ازم را یب شو

 ہریرنسپ امر وس زم تشردردا اب رک لب تل ےس سار و قوتابی

 مال سلاو وصل يلع لوسر ےنپا فس ل ترش ریل احنارو نور اش ریل
 ؛ ےس ای فوم ما ناتار وطب ےک رگب ار

 رنک برع تر یر وفا

 ۱ رے اج ساب

 رف لوا لوعر ور ببیند تناخ ہں اہی ےک انوش

 رس باتو حرم ےس اح ا

 تیمم سس نگ ضب ںیم تخم یکم ا مارکب ایر اح ےھت ےس رکا یک اب یک 2
 ےک یب شو تنا VAL زیا ای ےبا ےن رپ تسد نی و وص یکی لغاردا

 کیا ےس ںیم نو عمل ورد اد نس از ینا کہ لإ قسم
 راو ےک یر دلا تزح ںیم ان ےس یزنرگی دی ان | سس تب ان کن اورم

 روا ازم یی یاس ود ڈوب سر طیب یب و و: : ےتاج تی و سی

 بس ویل لند تان

 کیاد ےیکر دا ےس و لخاو ر اپ ےئاھ ا PIAL اکر ےحسرم اک

 امانت لث ۶ن لب وکو رر سکی کلم راک "رو | حش اوت سا «ور رګ حصار ےل

 ےڈڑےدرپ بیر ںکی بر نو لر رس مر رپ دیک کس شا نا کچ

 2 یس O ھے

 . ال بمون ای طز



۹۵ 

 لب هزور س ا تلک کیک بے ناز توت ورش
 لارا ںوٹہڑورۓب رد | ترک ےک ہلا اض ےس ےک اطع باوت نشر لات ٤

 تطل دا سرش هر زل یبایگ ا نا « ےس لاسر تیقخ وپ کا اطخ یک

 زوم بسر ترم تراس ا یگ ددا بش ۱

 ۔ تریخ ع ضر دا

 »اس ساک تاروک ام یک را رر ولا ترضح ںیم از ےک یز روک کہی مس

 ۔ ناچ ماہی سا “ان لوس هال لاو تشہد : کے سا

 ن اکو وت ےس سرک ی تشوگے ساس ےہ سا پا ا تب روظ اندر ات یک

 هایی موم انب ےس لمت ےک نور ہدرت ا ؟ےت اس ایر دا عترت شرک

 تسابرگت دلش ےس پار دا تا سا ےک ہیرو تر نارجو کیا .

 نیو ایکس ےک پاب ےہ ا ںیہ ے قاذا نکن اع اھکر هزور حس یم ہک

 باری رز ایٹ کہ ےس رک ےن ںیم ا کر آر تاس ےریم تشیگدا ور
 لا جوا مو سچو اکی کر ۶ارب مت ایکس دن کز : لاتو

 جا رو ایگ گے اد سن کیا پا نور: : ےہ ارور عب ےک سا

 گرا ای اپ که رود ہو ےس ےب وج ےن مز دا ٢ زا اکی شا کا :

 ناچ هو رحب ےک یا: اھم ںیہ ہہذوخاوم و مت یک یم سا : : زد پاو.

 ایہ یب ن ا رک رٹ بکر سو نبی ام رو بسا ای ںی بسا

 ر :ILE ا ہکے انس کر نے لاش ہل

 ےرھکر ےڑدر عت در وسر رار هار 5 اهر یک اچ یے شی مای تعدد ناسوب تک

 | رھ نے لم بارق اک وزود ےک ہنی ےس روپ کں ات

 زر برذا پاپ یک زور یاس ںیم نزد یت ا ہد ےک داد نیت ناز . کس 7

 2 ۱۷ ےس تا درک کش رس اب 3



 كس 0 ° ۹1 ۳ ۱ 2 ا ۰ 7

 گو | تف ارت ایف ںیم جام ےک نوری وا نج کسی رکی کت جک ےک رر دا
 <ےر نت واع یکے کر ےسڑ ور لڑکے بب ہى تاب چک: یھ ؛ بت از وت آب یر

 ے اوس جب بی وکیل خو سالن یک سکس جاگ ناسا نرکایلا یابد
 ۔و لام لا روا رگ ت خس عازم تشاد اک رو لا پوش جہ ےک زض

 کن فرم مات س ج یش زرا یر زون ہد گه لا ےہ ہی
 ات | ںیہ امان رواج ںااتای۷دي ںوبار وف ایج چ
 ع اماں بس نازپ یب لرو تافل ہیر دا ےل سکہ درد ےبایکت الف ےس
 آر اس ےک یم شواو تن اف ا پا هر کب تب کیہ سا حط کا بس:
 رتب تہ یر ربا ےک تصل اغ اروا زو ترار تام اد ت ای لقاح «ترق ای
 تفلت یک دما ےن رکن بکر ےک کا مدد ےھت کا نک ا
 تس اذن اد لا هی یب ےک نا ھتاس ےک یف فن دا تیم رو
 تلصخحو زر سا ہو ی کت فلان ںویکےیکع اا ےک فروم ںیم ےس راپ ےک لطف
 هرجا کباب سو ایک بسر قف ال  انارپب یی وتو تا
 e ۔ بنت ارص + ناف ا اک

 ٠ ےںا گے رک تن مے لوسر ضتتچردا نم لوسرلایفاشی نمو

 نوف لر شو عادت سا کس یدولا هلسبت اس همب

 هرات ا ۓساررد | یکم راغے صار ےک . نینمڑلا سریع هنو

 ہد نے ںیہ تر کاک ا ب هلسمنو لوت ام هلو
 ۱ دوا ےگ رک لخاد بیگ ادا )ریصم تءاس ومنلٍلج

 ےس ا ام تب ےن و و رک
 تیاور کلا ےس ارج نیر سرد ضم ا بدالا تا اف ماما یزا هدالع

 ( تاتو لاخ دبانے می یکم اول يک: اہک ںون کہ کل قن
 )١( صد نام او ے ارہلا 0-



 ےب

 ر ےک سرکه برد ار ےن کا پت زط یکے رسود کا( ر یل وب ٹر زر

 ۔ ہت ےس وہ د ( ہری ےک رد لوا یوو او تندر اک اکپ ج نب

 ھم تاور یک را ہک نما یک يا تزحا نما
 لیکر کک“ یک تیک وا تاس ےک فا فر وا ںوگول ضع ہل را کے 1
 ہلا عرار شی خردا عیطلا تیلف سا هی یول اف اتا "او ملعرلپہوت بت ےس ترک

 ایگں ےسرا ےہ رب ھوا وگو و وج ےہ مردے رپ( شرت املا رو اردآ)

 ۱ از
 عستیاور یکن کر اربع مد لما بدل | ب تکی ا نیا ےس کر ان اما

 ییا هو کس گول لد ہور یا مکہ اعر ایلنا لوس : ےس ایکل قن
 نت رک کن ایب کرد | تاعقاو ےک تیم اجرود ےس تر اشنا ںیمںھسللجت
 منور کم ارو|) ام آہ طاعماکر یکے ےکر نا ےتاس ےک یکے سیم نا ں اس نابل

 ۳1 ۓررھگرو ا ترم طس نیل 07 ںیم یک ا ؛ کفر نر ت دنر رآ

 080110 ایم لا هد سیب
 تاور ےس ترنم از نب نگر از در فلما بد | یب ےک ااا ر

 رکے رهام ترطح( 7م کار مج کارکن اہب کم - رلاو ےس رکے ایک

 ےک یراصنا بییاواتضحابجا امت سرت یر س ےک دام ںیم تفالخ

 ےسر اپت ہو ار اون کے بیا ےن ہت ایا ا:اگاکن دار اپ بج الم اجناس کاج

 ےہ ےزور ںیم رو | ےہ اب( ب ےس اھا ےھت وت ےن 7 یار دا ےن آس ا

 ےہ ںیم کس سا اے یم گام ےئل ےر ہم انکی ویت کت وعو یر ات نیک دوپ
 : اار ےن پاک ہا ےس کس ہیلع زت ا لیا لوس

 رے نال ا

 ازآن تیتر رٹ کر کت یا ےس ںیم نارا ب بج اد قحر چاپ یاب نام



۹۸ 

 عسل ا بج () یو رکن یم فساد وک بج او کیا ےک اھب ها
 یس( ۳) ےرکل وتو س | ھوتے یرکت ر و یگ ار بج سرم ال وت لمس
 ے ترایع یکی وب ایہ ہد بج ں٢ ےک هتد كجری آه سلیم کا
 ے نا بجروا نر ےسیرکت ر رب ےز انج ےک سا وتو ل ما لا بجد
 . ےک ملا بار سرکت صاوخرد اکے نرکت کت

 عیسی ا کاج اھت یھب فہ رخ ی ایٹ کا ھتاسےر اپ ٰ سے ی وار
 “رج ےک رف ر اویو ر یخ ها ك زج! زکات یم ےن یکے سرا
 رارا صنف سا بج (ےد فک هر لیک نرم که ادوار
 ترم ضش یخ سرت اساسا اد ان ابو اپ
 ےر ےک خیل ۲ بک ےہ ےس اد ایک کپ کت ف ایدد ےس یراصنا بیج ابا
 ۱ ارب ےک ردا ےہ او ض ارا ہور دم اک زب واری ا ازجرکسا ںیم بجرک یم

 حوا گیتس نکس کی یخ ےن بالا ت رح بس
 بدر اھ ام اک اروا رک و لرب ہک مج یا مت سا. ےہ تک دیکر اش هر د
 هل تازجد اہک ارق اساس ےک نیل زق ی ےن ایک سر بب
 شور اش تخاس ےب سختو وت( ےد بت ادا کرب یادت )رعد
 بروز : او باوج ےس سا ۽ کس دنا ےس لا را گلد: اهدای
 ۱ ٠ الت عالع اچ اڑے رضا ےررخاارج'

 هر موا صو بارق قال دف ےک ہیک سیار شا رشا لوحر ےک
 یر ا اہم با ےک ںید تقیقحرد هو ےہ اک عارب یب شو فار .

 ۔ اک شی تلصحخو نہیں ندی ا رد ےب 5
 : ارا نام اک رولا ۷ں ورکول ا شہ 7

 : ی تر ۱۷۱ س های ہو از اتا
 ںوتاور نا کے  ےترکا اڑا قارب ہں داود یکه یر لا گو



۹9۹ ۱ 

 ےس تکی ملا ددا در لا کا کت رط عرط ںیم ۱

 رکے تیاور ےس عاری ےرکت یاد یم ی

 | 2 ی سنا دارٹوج تن راے ہرا ید ہک اکی ٹی

 شئر دیش شال مریلا ےا اکرداا وب

 ےسرا ےک( سئابل) سرچ لا ےر ےری ےن مای ۳ كاي تم

 ترزه# ې یس شرم یکے یه لیا لر یھب ںی

 ناسور مرش ۱ لصش ۱ لوس ےن سل ۱۰ ام باش ویر لا

 اوج سن ارکص خا اکسس لوتما ال ےس ره س انس س اب يم

 هوا ےس ارق کا | کات | لپ اہ ترک« سابل

 : ےس اگے اف یم نیز حرط سا گم هر داند

 ۱ سا شرق چقد کس ان ما نون

 برف نوک نکی

 نکے کب رض تورط کر یکن تا کت اور یا ےک ےن ولا راسا

 ور و ادصقم کس خس ا ھا وم ےس لاوس ےک س شرر

 ےس ہک سا یو وصتم اڑ از کن ا ا اھت د انرکت ایرو کے س

 ےن لار رس گرو ہی شی! وس س £ اک

 ایکن ایہ ےس ترک ہہ یر کری لر لوس ۱ اب

EVIEنا ۷ہے لاد صع کس ا  

 ۔اھت نک تو کیش یکن ا د1 ان اڑُ

 - يک رو هاچ ںیم ا ےہ نیب اک ی رولا

 ع ا ےک سو ناذررا اد ای ےس ال اس : لو |

 تع ناز | ڑلھب تازم ہرامآ کوک یت ہد رکیز ھی چاہا مرد

 ای مانا کت ےل دا ہر ا ود کی گاج 1 صف عترت ۔ے نار 2
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 ۔ ےک اہ لک ےس نر ارس کک ا ہزار | رک خو مے هر
 نیٹ اب اہ شیب تت ن جور ڈور دا دن شیخ “تاره راو 1 27 ہد ۶ ٤ ہود

 اس اض اسي اکر اک اگر نم ووو ل یورو ا کریس شیک ا یک ا اھت | رارتاگ
 ۱ کپ ای نت س ابر اراش سا سرب : کک کل ارس ےس ریو لا ےس اک

 ام بصےک ا) ےن ہری با ترضح ںیم بار لای و ے رای تیره رک
 لپازا ار ندا خب ادرک س ایل تیم سکی کو دف فر کا کی دانس فی
 7 یجب ںی تن اور یارو ۱ او بم زوکش ا ےن ترش ںیم سا کا 7
 قلا ن اوج ہد ایک کا کے سرا پا ) ےہ دلاور ابدا یز
 ںیینزعکردزۓ الا رر کی کار اڑی کں یت | ےبا ےس روز ےک ار عب ے ی ارو | ات
 ےہ ہرا رح سارت امو شکم سکہ اپت ا کت بر کاک
 تین تاننکانا ی تیآه اد گل ےس روا کام :اہک
 کرت ذات ساز تکه دبا سا کا اش اھت اپ « ( یہ یف اکے نل ےس مشی رازسور لاو سارا

 ی ڈر و رہا ےس ناوجوف اسد دوزخ + ازم هراو اھ ۱
 ۱ 3 ۱ ۔ایل ےس لر

(rےہ س تمرع نام اور ادرگدب جام هداد روا نات یک  
 مارو ےہا اس شپ ںیم دا زرو چست او لا کا اناڑا ام بگ گیر یک <

 بو نر | ںونیکے یب ایر ساک کت اننا دد دعت یر ا ےس نرم ےس او اسلا یہ تع اس ےک ند اار دا ےر ا نیک اگر ایش |« کے ہر
 ےب ےس اک نب لبلد کت راقحو تلذ یکن ا اڑا تاش بم ارد ایم ۷ و تگ
 ہت اسد کاپ توب ےس ساکت اف

 نسو عوام ب صا قر سیکل تن نفع ےس ىراد یادم ے ترک



١١ 

 هيرو ان رک گل جهاد نم ہار وا یعنی کار قار ے ز مرام

 مگ وکود ںیم ےنتکت با ےک سارق الموت یسیلارد ١ یک کہ کن ار گا یل لم سیٹ وک
 کیک سا ہد رکاب جزا ترابی اے ےک هیروذ | قبتح ارم اڑا تک داسا

 نات کرولا گو کلہ روا ۽ کس رکن اب جلو سار کے رد گن یوم وک تاو

 یکے اکر اظ وک صف سا یر فا ا ےت ترکہ اذا فلا ےب ےتررکا اڑا

 ٠۳۲ او ےک اکے لیا یت لانس | اکظ فل اوز اج ایک ابر ار دا و ماع ںی تیک

 ابی ارب اندر ےس نام عارم ہرادآراطاربورادرکرب تار جدقاو ہی ایک وس سز یہ
 تیرہ الا بس ہو ےس نیلماع ےک ثیبدهردا نبرد شر یخ ےس دیر با جنب او آر اک رک

 : تر ارا یا کت اور کت اردا

 ام تستی یک خسر سفت ےہ ا بکر ترم کار پکی جا کوم سا

 لوک کارڈ ےس اکو سی چت سس سا رو ا هک ھر ےک ضف شب اوج ای ہا
 ۔ کسر گش ی بیر کلی ابرار رک اهر ے اج کک کر یک

 مهم كے.

 تقی اس ےک ص الخا روا یر ار ابری رول وج ےض تی یکم لام فک کا کد

 ۱ ۱ وپ ںیم شرات یکن رو ا تسمیہ ےن کم لم

 کوبا اسا انج ےہ مکس هکر ےہ ام ماتم س کپ اباد ؛ےسرایتف رکن ان لش

 ی قم یسک ہہ ےس سا فن کس جردن یقین سس
 تاش لولشددا ندزاد رپ رخ زنم ہد کے یسایکر نیر ےن س قل
 ۔ ل ٹاپ اے پا وز ےک ںولاد ےن کام کض اف تی ا ےراس ےک

 . ےن لا سنا وت رپ با ترضحےہرر یورپ کر ار یاهو سرا .یرک

 دوا ثاصو کاپ ے ت ال اد تام انا ےس ای سولا د ملاع قق طلغ ذو سا کن ا

 و بیعت رک قم یسک پی ےس سا “نیت عد مس ا کے س ولد جا ورکا رب

 ہرا د وہ بس جن “نی ییا یعقاو ےس لم ب ےہ جس و



 ۱ ر
 ےک چکر رم کر ات کک وم ی تھا ترطحےن هی ولار یورپ ظر ہے وہ 7
 یک یداع 71 اتنا گنا اہ ےہ الم ۵۳٥٤ س لا نا ق دنسم هرس گر نی
 کروا ا ترفح ۔ےہ ںیہ میک اف سید ےک نیم / گی روا تزد اس ا
 و بسر لاس نیت ضد تو کم یل لسم یکی ترص ها باتس او ترب یک ےس ساوگ ی ہول رپ ٹو اما تزکی ا یک

 9م ای ےل صفن یر رپ بس کف راما تی ارب ت کل سار شیشی س يا 3
 کم ایکت اور ےن نکن لس فا ریز کن ایکس نم ںی

 ےس لی لس لسردک شا یز صحب اک
 ۱ ےس الا تح |نب ناور ںی ےس داب ےک ےک قدرت اص
 ھچک “اپا با ںیم فر لدتشم ےن سا کچ
 تیار شو ے تزک ےب ےس مکی لما ی سوا لوس مو
 ےس تاند یک یخ صرف لس شما
 تر ولا ره سام تلخ کرم اش | سر ضس کب
 شام لر ںی یش بج لوگ ای[ تو ید اید با
 یوا بت رد سارع ریما کسا رٹ سرچ می
 رپ لا د عرضه س ےس تقد سا رگم یم لاس
 تارطمج اوزا یک پاس تاس ےک پال ییہ زرت تک

 سد نا تی کا در و ا اک تی پ اروا انا ایگ سدر
 با ہور روي سر بدن سس پایه ںیم گیس پا اڑ رش لر سان وا ھت | لاق لب یم
 باب تکفیر ےس جر کت اا اے

 تہہکر امن اروا یر ادب + مل ہدایف ے بس اکں بیع

 اےس



۳ 

 سی روا ںیم تش نرو تم دلیل که

 روا تام یکے ہورگم ےس ےک تہ مگ ںیم ےس 9

 اوج امر تن کپ مک اس کلک لغرب ۱ لس میکنه ےس ےس

 نا قاضی یوم کپ ےس ھر رخ وو ےل سا

 اف بو لاش کنی ریو اظ 7 نر ترح ںیم

 وج سخت یل ی وج روا یرر خر بب تیرع کی ید مک ۱
 لہر وا ےباہر ین و کر بوبر کل ور ےک ہک ارمادا

 قدم کن ںورفت کل ومر ےک ادوار اک فا

 وار نیر ۱۷م لینا عش لرم زوجہ سخت الا ررر 5

 هک پآ مرور اف وج ےس ها تسا ترط یار ضرب تر ات

 هنر ےن بیلی نا لنا ل مروت دا ےھت یف

 پایگن اور تم ای درک تی یکے س ضتسر یز هام ارل گئ ۴

 پا۷ گ نل اج اه مهر هب ےس ا وس ش یر نم املا نمک ۱

 ے اوب ن لع ےک تا زور سی سا روا ےک ( عقاد )ا ( او لار ق )

 هرتز TT ۔ رک فایده ۱

 ةر رفا ا لادم دعب ےھت اد نما اف سا ی دار گے ایدہ

 کر سچے باج ےک ارو سقم بارو ا اھت اگل ےک سس

 ۳ کے پی تبار کیا یک تک ا

 ےس ندا تیفرد ار ارت سیم اہک ناوم ےن ےب نوا

 اب ےاک لر شنا | ےہ کت زرد لو ای ال مالسا

 برگر لا رد ےہ لص اھ یز خاک تر
 لر مو او ٹن بط قت لپ ےس بس ےک م١ ا تروا

 نامه بلاک گر نم اورا اوة اس لع
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 ےہ آت یا لا فا و یت اسے نادار ک
 دسر ا یر رپ تس اف لد ابرد ےس ال ماس ارعب اب
 ےقرر دبا نامر ( وہ ےل پیک نم که ساس ےس ر
 اک ن ارو 1 هرن مر تر مے آن مارو 1 هنگ

 رپ ز فا صفت شر کشوری
 و یکی وب اتراگن یک کہ یس تو رپ هوب کر رک قد نفس م غیرع ےک
 تاولعم حلم ےہ( ٹی داع ا... چرا سا سخر نادر مت

 سس ےس ختم وج ۳ ۳ کس ترم سیو لیفت ار وا

 فقر کر نن فہإ نٹ لار دا بد راف ےس ےس را رس ارج ار نیم
 ء( کد

 ےہ ارج یو ےناج ع ییا لا ۷ ںودرگاش یی ا مل (ںیم ذامز ےب مج
 روا زظ ےسوزب "سا نا درک س اوور اب( تسد تاور تا هزنا اسا

 تردد رگ ںراوف عی رےھچ تب هتسرابففا ےک تافر
 ی ین ریپ قلعت ےس تان اوو تالاع ےک ہال "اس | ےےا (ےرہو کف فردا

 هزیاس|یغ تاراعم لیصف نت کں ہے و تب ا رد نوح تا "
 نا اه ہل یر نا نی ںیہ ںیہن سود مرق ےس تیب ےک

 کن وہ اس ےساو ےن رعب  Eملک تت ارس

  Tnےک إس ترت راو اسا ناظم دج ےب لے یاد جدا

 رکو( اب ےک ا لاک ضو اغ ےک نا تا ہد اگر ایگ ں سوپ ےک تب

 مارک تر تاما وا سس وب هست بز تلی نو ضم دز

 می در مہا ےس بس وت کر ساب هتک ای

 |.مص مر اینو یاس ۱



` ۲۵ 

 ہار اعم نا رد | اوچ کش جعل ین اگه ادا ےس

 سر اممرو | مت او شو کش ال | یکن ددرگا نک ن | ےس نیت

 اراک لا سم علی یے کن ایہ ب۹ی | اب ترس امت ین اک
 ےہ ٹوجکریفس رو | نکا وسر اسلا آرامش ںیم تق ارص یک ہیر باک ا اب ےہ

 یھب ےہ ےس “نام یو عادی جو ںی اک و زف اس
 لوااننکَن اگے سرک رخ مربا امکایکوت وک( روا ر صحت آر یک ستار

 ۔ے شیک عض يک نا زن ےہ ص کک اسر کر شیپ کنت س
 کام در اک نا ےن کب اھ ےب تبق تارکرم لطاب ےک دی یبا مہ کی

 ۱ ا ار س ےک
(fروا ےک هسرا ےس گهر تره رکے ہ یزید که ید  

 تیا ہر یر ہد این تہب تل ہیلع را لی ڈالو مت قدیر وبا ےسا کات ایاز

 ٠ رپ سرا ٹوکری یت لیا لوسر مکے اج اہک نیک ےترک
 مارا لات دار میس ت باور سز ہر کی و ےک تکه نیو ام ۱

 لفکورآت رم و رکڑ وچ نوبات اددا یل اش ا نا سکر کت یاس باک ١
 اکر که سل ارد اکی یارو است تس شش رز یک عبط عض روا

 ت اس ےک رل وبا شح و وپ و دالع یھب ےک نر اتکن ا رگ ب تکمدیشز ین ںی وپ

 کوک ا کے سا ںیہ تو عمو روک ےس اب نامہ ربانب یکدازعو ضب

 بوی کا عت سکے سبق عج اسار اہ کو ےک خار
 ےب اولو رو تک ںوبامکن ا هی سول کز (د زاب ےس سار رگ

 1 بهت تن ت 7 اور یکم رم ۱ ہو ےس جا( ںیہ ےک اسد 27-2 1 ارو / 17

 شکم هر تط یرمود کر تری ید اوہ وآن زط آن ارود ے لک ٹکا ۱١
 رپ رف اپل میرج تا کتب ات ام کد ایفا تتش پک نسل ال



۳۹ ۱ 

 زاد نر کب کل 17 لا بدی (۷تسییرب علفرو | نیر ی هد اگ ںی نا
 ` تاو اس هی ہول اروا ےک سا س ےس کس ہو اشف کس ایر ولی طق
 9 رو نا بایت ےک

 ۱ و کے س یو کد اکد ی ںوبا چه
 لور عطا هرگز لسد که مرہ دبا ےس تح

 دز مار گی ٹر ےک یادر يه ےرس لب | لسنا
 کا بیرت گرم دا ںی مر نو ےنپا رکن ا ہور ( ےگ ںی ۱

 را اا ب اور کے ایگ( لو ردا درگ تب

 صوصخ یر ون سرب 7 اراک یک اشم و ترنح

 ےیل حس ےترکایہم مس تس رکن ایہ ۴تر ہوکہ اھ پروا افت ہد سیا
 کش کنار ےک ناگهان ہے اک( داف دستای.

 تیاورروا تره عقاب اھت یزئاجی وں سد از سا رکے نل سا بل تباتاعطق اند
 ۱ ۱ تول نایب ںیم تورش ب اتکا م کز نادر ال تن دیدہ ےک ےن ۱

 زس کرد رد | فوت اس سا (۱۰۵ ین ریشمامر
 بسر قرار که یر تره مهد ال یزا ہدال اھت ذ هاچ
 Af لشن ل اوت | ےک نیم ن اردا ںیرگر ول ددا اں ا اتم نا ںیم سس اروا رک
 نل تاپ و ے رک ےس رابیم ےک تموددقت یم“ ت کردا ںید این ےب دار رزق ہو ہک
 ھی رض تر لا نبا کای هیات ےس ن اک ما دتاد لے رپ اظ )

 لاب تم ارز ے لن مول ڑڑکاٹ قق دز اہے ہیکل س ںی م۰ سا
 تم ۔ںیژ ناک تر ےس



4 ۱ ۱ 

 رضنصزظن ںی هورقر ںی :اکب وق لوقف کر تزحاد ی ولا نک `
 کرک آف £ ےمس سس اوس راک یو دا فیل جمله ی سوپ ا وت گورک

 ۱ 7 ےہ يت رابع لسا
 یاسر لوس di 5 اہے راجا بقکه رگ ترفح

 رس العےک چورق سہ ں یم ترو ود رو ارگ ایہ (تایاعد
 روا تاقار لا نب ہد کی کی ووکدابجا بک ترقی ی اذإ

 مکی ناس ش١ لو ہوکہ ریو لا کد ینو وب رکن ایب ےصت ےس نا
 ۱ ۔ یر ڑ و انکن ایہ یم یک

 ` تام ر تج ق لتے ٹی رام | تاد ره گر دبا شکن اظ فاع زا هول
 . ٤ 2 ںی تعکر یب ےک نہ رک لقت

 قلعت کت ایادر 4 رک ترزفح کل وکر سا تحن اع

 نرم کک زین ںی اتنسا: لےے گویا ینا
 دا سد ںیہ یکن ایب( بها ںیتھٹر یم
 بن اسا کین یار مرک ےس تاجرم عفرو لامعا ل اضن
 روم راد ات ترا ضیا سرک ایب ترص هست رک

 رگ ا یا گرد ہا ٹکا ضیا
 7 تان ا گرما يه ای تیار ر طلت

 : ۱ ۱ م8 بو ےک یکن ادعب ےک سم

 - روز ےک اکہ ہیلو لا سرت یب اع تایادر ضعلردا .ے
 یک انب ار وا یکم تزاج اکے سکت یار یس

 ر بک تن زرد پیری کت ناب صا ےس
 ضیا ار مش مچ ياري ۱
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 قشلق ورو ود کد تقی کف تومےک تزمح لخت ےک ثردع تی اور ےہ ہي

 ۱ ر سایکل سگ در وبا لام
 -و رک یر کد اک یا ۳۸

 زر کن ارو| ےس ےہ اگل مازلا اکے ٹنل ها مارک مم

 سرر ل ول ار سگی یکن ا 1 زی ےھت ےئ کاپ یک
 ترم لولاو رک گل کن اردا ےپ ما شاخ
 ۔ںہ لاش مان اہک ید یل و نام

 کبد ںیہ تی زا لا ےک ل وق ا : کے بیک ور ےن دی ںولبادعب ےک ا
 ۱ ۱ _ جمع ٹرک ا نلت ما"

 تر هیوا | یکس رک وخ تط لری نب ارگ ته ورک مزو | نکا
 لاو اےںویل رہے یارو ما 7 | عم تورم رور تیت نا ۔ےے اول ٹو “کش
 ولا نا اس ےس تیزشریکردا ںژ ےک کل لق ےس ض کد من کری ورت
 ناک سرصوب ا تح پل هر تبار تبار ایا اردا هی
 سخت یا ہلیک یب دمو ےس تعش ںیہ تسر او یوق تیام ےس
 بتی نا اچ ل ں۶ ہد ور ن اک ر جفا فلتخ لیوا“ اپ ےس نج سیم ںی
 ٠ ووخوکس ا ےہ ایکب وصف ےس نفی را کل وتس ترو | نیل وب ٹوھجرپ
 نربوگبات 4 کو لوعر سوم | ار مرکب و ت کت نا
 سا کی یر یا سوب ٹوک نگری ہو کہ پس یک تر ب ےب تبن ےگ 9 ےس راع عیسی ساری ےج کس خس یب ١یھب یکایک سد جو جلو ےک دال
 کے اید ماا مان اک ی لکروا تبقا سلا ےن سیم" ہک ےک یوو دید ےک
 روا ںیم ےک وا فو کے بری اد ںیہن مان فسخ یک لپ ےس ا
 نس پیس فن اکے دری وبا ںی ےک رد ضد ی
 ۱ دل اد( | توق مو لوح گز ںیہن ساب



۳۹ 

 الت ال اپ هر وب اوج سرکه رک فسا مردا رک ای یو | م

 گرا تح“ کد رم کی د کے که
 ہک لور یکے سکے ںیم انکا ی ہاری طنا ناوضر لو ا

 رب کن ط یکو یر سوبا تب یکے سرا ٹیگ ںیم ترو ملکی الم
 و دی و ا ٹو مش شه ور نیک لس اه نیرو زیا کے نقی

Eدی اسیلا کے یرکد اخر وا یکے ےک لم سم رپ یمن لوکس ںی  

 لوب نیس نوهلاعلالب روا س اخانوبع تارت یر |[ ہک س اسو ل

 < یں ورکر ےس ںیہ مان لوید ار ےس قاری ۱ت آرد | لرعہ ںی

 ریل رایه کن قو اھ ےہ لا نیر رر در يک

 اویل رب ں وخر م ضعب گه رپ وک اع تح
 ام ترضح تاذوا ضل یک یار مولا ےس یس نقره ںیم اا
 نم ترم ںیم چاک اےس کپ ا رکا ورکی طه د باوک
 هی نا ل ومر تد ہہ عیلم کی اس ںیم سلب ےک سا ںی یب یل ں یم شفابزو سش

 اتنرشر یک پا دعا اج ھتاس ےس پاس ےک اہ پآں ایج قم امرت اس ےک ملس ہیلع

 ۓ ےس ہت ام ترخ اکہ یہ رخ ی وکر و ایم اوس ےک ک) اس ا“گایگو ایردا

 س1 ا یا ناز ردا برکت ارا ا ہد نور اپچاوس ےک سا

 اھت بد سا مک امر رقلا لب بار ےس بت عا نکا یش ام ترشح

 ۱ ےہ سج جت لغو تظنعیسلا گ| روا ات عا اک نے طب اصروا

 ۱ یر ناطق کولر اطراف

 2 سارہ تم
 یو" چرت اسب ت این زام ت قبا

 سمات درک اٹ یاد وعسر بر ام ترذعهد اھت ایکس ا تعا

 ۔ےہ یب نی ما اک



۷ 

 غرم یر ولا قلعت ےس شیو لاودزدر ےک ین ےس نا تا ٠
 ۱ لاد رگ شام تلاش 2 راد درب ےن تیرہ اروا اھ ایش ازتعا

 . میش المال بج یو ےک ںیہ ت قد لزوم ہدایت ےس بس اک
 نو تنح اح سا) تست رک ارز هیتر سکس تارطخ عدل
 وه ے بس لید تلقی یرہ وبا ترفح اھ و ںیہ قام جج
 ار کے نم بارم ار تلیضف ا لینا نک اھت ایر کت ارتعااک ام

 ` یکی اسردا ےئ رکن ایب تز کوک” ری لا تاقدا ضعلںیزا ہدالسم
 ةر بلاد اھ ) ے نس ےس نا روا بلا نس ره ہی کی ر الب

 لصق مات نیس سا( ےس للو تقارصر وا تی ام ےک

 ۱ هک
 مش اع ترج نیر ی تکا ددا نهج« کند ر فتم نی ام سا کی ددا :
 ا وت ےس ار کمی م ولار اب کیرد تروا تفل ام ک

 و کے سایکل فل یکی ےس کک با ظف اھ ےن دی سویا احسا(

 ردا عج از سش ص کہی نت تح
 ۱ . ءو

 ` لیا ےل کیش | جےایک کہ یڑد یھب یم ےنرکل قے تاو سا ےن ےی ںیول|
 تک راہ ارپ ہن کب اکی اس باک ا 4 کے ا اف سیم ےس را ےس باک

 ۱ ۱ ب پت سرکه انا اک حکم ںیہ
 ۔: ےلیکل قو حب ےک نکل لوکل وت سا ےس یز تزحف یک ظذ ا

 روا اکہ یب نام: ایکس ام ےنپا ےن در
 سر: اف هست ۹ ےہ ب لطم ایک ا “یھب شو
 ہت اشا لوس کٹ داع | نا ےن هرم ک پب بلطم کا



Mnے  

 کرم طم ر ںیہ کش قطر شا پسان کر
 ضو ای ترکی امت لجو ررک یداعاض باس ںی نا ناک

 > ۰ (۱) کبک بس بلطمپ ر لگ رک

 E ایک ساب ی پآب ا ؛ترابع اکر وإ لا ےس

 ےک هی کاج برکه واز زوز ترفح کی کس
 ۹ بهر ها تیداها تادر ےک اە بز

 بل يه کس شب رگ و اه| نم ہو د کار بز تزح ار

 (عاتایفیکرو وند یا هما حال بعدا زا سی
 بم ولا ےس سا ےک تن هد يا .. .. رب ےسرابقعا ےک

 وقت ید کبیر اهر انس ا اکو ےس لٹ یدع تارر گ

 7 ام ہو ےاڑکر تیبا کد مالک a ںیہ رک ترم یک ا ںی

 ۔ سقط ساو که رود ےس نعت اوو تقادع کد را کت رابغ سا

 سو رکے ارکل قن ےن ٌےی یو ا ( ۵د

 ' لوتس ا ےک تیرہ ولا ےن نی شا نشو مس نار شادی ترح <

 کف ہود سر لسنوات رم یسک عش کے ےہ کر دیک .

 کراس ےنراپ ےس اروا یہ نر کو ضووکس ا ےساوع ا ہزازوو روا

 ضیا کچ رو اڑ ےن کر ما یک لنس قلا تحت

 رو هوس دا ےس اسا ہزانج ا فیر سرب لوو

 هل ع )سان ایب حب انایبعیاج بات روی ناطق او تاور رب ےہ هیرالا

 درب یل یک هی مخزن حر سا کت یارر نا
 ےن رکن اب ےہ رک رو ELISE ید لود رو | ےن گ٥ا واں ولا

 ۱۰9 صم ق ئااویادہلا ا



 ززو

 هو ے لاثم شیررد ات تب لا ےک

 لس نایت اج باوک با سراب نا س قد
 کهن نرو کرکره یا تحت سیکھ یک( صف
 ترم ادب ]کس لن یا ها فوکں کرد لانا ےر ید
 . کک ید کد تڈلا یک ملایم ےک کن ےس نرم کن رص رکا
 ںولاور گو کے ایک ادرک کل وت سا کر نیا دا ترطح راک اچ
 ۳ ا اف نام تر طب س از و هو باذعرکہ ود سس ورک

 یس اےک نو یطلخ سنا عید دار نار نٹلاربوا
 اس ات جک ناور س لیلی نا لا لور کسر م نرم ترذخ ارع
 گن رم ےنروتسم نی شاہ مس کیر نام تبع کلاچ
 ۱ سالم گریدرت یک( ے دت لوت کس بر نب ناسا یوولا ںیم مم کیا
 یک( ےس وتقر لوق سا ےک را اوس نیا کارکرد یب کا تسرب الہ نبا
 هزاجوبرو | لج ال ضد ون ےھا ےسد له ضخ "رے ےس گرد
 لب ارکوھظو وک اسان

 روس نیا رو | ں ےس سد یونس را هرم ابر بو تک پآ
 لپ پ آبا ببرم هرس اک رسی کک کس اکے سون ےک نا
 "م کب زککں اک رہا تورت نا قاھت تس شیر سرک

 ضیا ید یوتن نل رم ےک تک وبا ےن تع چ کر فی لا ردیاب
 ےس شجبروا ےہاہک بہار ےغا

 يک فن ریلی ا ےس دنا درک لگ ذا ا هل
 سے نا یک یکی ادرک یر نبات اتا ےس رد کا ار
 یگ - ۲ - سو دس ہک نررصت ںی ےہ ادرک تیرم#ف الخا
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 رهایی کیک اه جور
 تاور یک تن اردا پی یر یر ہے ولا تا

 کن ایپ ب اعیتس الاب ںاہیوکبب س نامہ ےک اظ تاب کرک

 سیا نا یس انکار ا کک ڈ ماس
 ھر جن ندا ها یم تقی نات یمرو| ثروج ورک

 ےیل نایب باعیتسالاب روا ایک جو کب س سار کج هرز هی سوبا ان ایا کی

 نہی سد تتاازلادتاضارخا قے ربا یکے نوکیا کت لگں اہی
 نواب ہریرہ وبا فلج ےہ کونکو وے یہ ںیہ پی بت جید يک
 فو کا گی تقیقتسد) ےہ کو اطنم ہد اک سجے یڑوی ںیم سیقنو نیر وا

 نا ( ں تاچ اندک اف هو وجے بر روا

 بجا داد تعاد یر ید رت دی ای ام عیب ابر مہ اس ےک ات مرا ۱

 ےن ہا کے سیب صد تاپ. ےس کر ہریرموبا لو بي تب بسا انرکم نب
 ۱ کرم کلش | لست | لوس بورد | ےک یس تفر اہے تس ت اکہ ٹیدع کرار ترمز

 ہے ےک روشن لطمه سا ےس تیک رہو ج ےس ۶ اٹل ارپ الت ےک یا

 'فالتخا ےس ورو لا ںی سا باورم, تس ےک ںی ام کر نی کں ی سا

 نیا اڑ ایا ےک ٠ری واچ تست فالخ ےس سا مورق کف دع سرو ےتیرک

 احد مدح یک نا کہ ر ےس هاب در فرو اے کر هر جدا هر

 باک اعناو (ےکےا ترا ار ها ایک ے ص ا یب رک اس ےک هم مولا دد

 را لہر تر یو بس شی ت کب الف ےک ےہ وو ین ایر ےک

 لاک ت رطح نا ںی دوجوم تڑپ ں یل اش یک منا کیسز میو ہشام , یر

 ےس ہک یم یو تک لب یف ست ام او هی ےس جت مج سٹکالیروارداطت

 کار بج وضوم سا ںیم وسلا نایب عام باک پا تے رہا ادبع نا فا ایکن ایہ

 سار بب ترس و کا نل دے ( ندی رد مم ملا ۔ےہ کر ات صن تتم
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 لر رر وب بو کردا نشر عطر تااد ت اد روا تلارید تتارص یک ےس رد کار وفتی کن ا کری وسد ےس کت ضار اردا ںی د یتش یک رظ `
. 

 ںی و نیو مع ا ےےن قل ۱ن اظفاع . YILرانا ترفح
 درن ہر دا آه نیفضع ضب ۔ ےس تکاب لجن بان ا

 ۔ےہ ایک یک را ۱
 رداروپ ےک کز اور ار ار ساتن ات رپ 7 رر ہلا ترے هیوا

4 

 لب رض تر گن ا یار دط بکر دل زد ڑیمرإ ماس: ےۓید مان زا نکل عن سی اور رج ےس مارا ےرراب ےس بیزگل هرم
 - کس

۱ 

 ۱ +. ےس ےرکں یہ ریت فر گه یبا عرب
 الت تبسم اور کا ترط یکن ناز ےک حج اس ےک نیل تپ

 هل ا ےہ لرقم سینما سس یف ت ہک ےل ا ےب ںیہن مگ
 روس نجی یہا وک وه قلق یش ا ا بین رها ترد( للدردا) رس یکن جس اپ لب ےس مالا
 ج رو | مچ اس لا رد مروا ثیدخ رج ےس لوے ص ےیل | یا تا
 و ان امتکں یہ گمرک ت ما :f) لرز ےک یدرت یکم ور نیما دمحل زات
 ےوہ ی ےس ریا بسے بس ےک نییقن اوم ےک ناروا نہا نب ی رک لح
 94 نفس

 تر رشک وت ات ںیم مم تو یش ساز رام ددا یاری ۃ لیا اک یدرلا ( ۸۱

 فون جو جم نل صنڈ کپ انرضوم ا اسی ےس وتی لا سس )
 « تار سر تلارع ور یر یا بسےکب سہ ددا ےہ مرتع اد تلت رٹ کر یر مبا رتن یک
 ۱۲ تسرکد اڑا گہر طنح



۱۱۵ 

 رداز امم۱ش لا ترفح ہامےرسود )طی | ساک ة اولا

 ۱ ملت یادم لسا ہو کای ات تل جور شا رم ترشا

 رط گل سهیلا لازم ات بسفکت اور سور سیل ےس ها
 یار دا ےہ لسی عتسرلد گلا ساو ددا تم درک

 ٹول ر۱۱ جےسی | کس تمیز کر نیس روا سلب ےک

 اسم دنا گا بیدگل تل ےس تہ 7
 سیار کمتر _ یو بگ -( ید وعد ) لے که یوا ! نم لاو:

 ۔ ےس کپ دروود

 لد اردو کل اعم کیا( ہک اج یک بلافیرتب یا رر طز
 ایورکةت رط یکم عود لوسنر تک سارے د | ( انتی انیل تادر ےس
 تالاب ا کک یرصلوسا ءالظدوا ے لاش ارت م سا ےہ س سیلو

 ارل اور ترص یہ ےس امے رہو یا کک بل وہم ال سل سر

 ںیہ ایپ لاّحا  ن ا یا ںی ل داعررا ت روفر کب سے بس اعر وا ے

 .ےطس اررگس ایا ) ےک ی اور ثیرح ےس یب ال ایسے ل وقعد ۳7 روا

 للراس چو سا ( عسسدرآب وسن فط یک راما لسٹ | لر ےک

 میت ےن شر وکس ا ےس ات کت یار ےس لسی ہیلع | یس لو فی بج

 ۔ےہ تاور ے کر رخ | ےس لاح ےن رسو د مو 7 ےہایک

 گر بی ردا تع انس کک نارو ار کا رک وغو دی سوب! ںیم ترو یہا

 رو | گوهر طی سیلدم ںیم نعم ےک کر قتل اتا ےک یی ءالع قلعتم ےس (تمز

 ۱ نڪ یز

 شن تسلادیو قال ایرج اش گو ا سہ ان ایل ال دا نس یا ھل

 نا یہ رخ ےس ٹدح تو ٹی منا سا ےردک و مالا دیس
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 «یرار ےس بارا ےک سیلر سض ح سہل ںی ثرع لوسا مع یادم اب
 ںی سل هر رم ما ےڑب ےڑب رک مو سر ےک تار دا تلاع
 گن« ےس یہ د کوسو حل سا نا دی دید حت تساناح لا ہت ےہ ارب
 یا یر ایی ےک لضاب ہہ اجر گے س مرو ےک ابتا یکے رابټعا ےک ت ساز دم با ےک یب ےس ےس تر ےک دا ارک ےس ان اگے تم اوو ت |! هرز ساب ےس رم
 تل کاپ ورکو دا ںی سرک زم

 ےہ تراب ہر نہں تعابف قل ہوے الف ندارم تستر
 ما ےب ربع ںی قشر ےس تیرع مو نی سرچ ای لا ہد که بس نکلا

 سکس یہن تابیا یل یہ اط یر تہ تیتر تی .
 ےہ کے یر کیا ؛۵ر

 شر ب زار رپ ملکی ا سا لس ےن ہریرہ
 راز یک( رومی تیره ) بجرکیي کان سای ک وب
 زخم ی وک اسوا ٹوک وک رک لالعوکم اع ا امع

 تو نزم کر ےس وانی ا ےن دی وبا بر ات لطاب  ئ)ا ےہ ا دوا

o روکش را لر کل قت 
 ری بجا ارز ےن کیش الرضا لود مال ۴آ

 یو لار رو یس ر داد رد مارل اص
 ورک: لالع ١

 یبل که سست ) دا سن حرج کوک( ںیم فسوکت ارد
 بر دید کد لاطم اف کل ید کتی ید
 ورد وک ا ےئ یہ ( نو تقیحقحر راے ہ ایکو کس ا کب ےس
 ے ارد تفاهم کلا ےن شیر موکت ایادر کوم یر ا دان سما

 لسو ناف سر وین دری د ناش دیار فیعض ای ںولاو ذ شرک نا
 تہ کت اور با ے ںی نا تقیقترد .هبس اب وض تال کہ رپ لارکں جی ادا
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 ےک تاند یکن ا ک1 سرت پکن یم سا که یر, یک تر یک یس ولا ب

 (ے یل تار ق بقت ی م ییہ ایک( ےسرورکب وش تااور یو تط کن ا فرد عب

 a .شاجاررک

 1 تبوک رص کیا کم نا ےن هیوا تق کے س( نار ا ہی وت تاب کب روا

 دون سم نیا لا رے ایکن ایب کت یذع اے مح یا : ےہ کت ط کمو
 نم اہک بت ہوگے او ےنڑڑھک ےک سار دا ےس یکدم عڑوکک ید ہکے اک
 الا اکے ن یسکرکہ کیٹ ہت کس سا سین م اب نار موم ناک قم کن اب

 هو بات جی کٹ یل صف ںیم سنی سولصف شپ( اگے ایک دی
 لولاو ےب فت اد ٢ فیره سا ہد کی تک کا کردا اوس ےک ا کت کرہ ا یک
 ره گند ۱ نو کوه ہہ لوڈ ںویگبد روا نامے ی تک هدر ت رک

 کے یو خد اک “دی وبا کا 0

 مگ و۱ تره انس رم ںیم لاج ےس ےراجا بعلو ی مربا ۱

 ۔ ےک ےس ر کور کب وس ب اج یکم لر لنت فخر ا
 ردا تداع قادوا ارا س ایت فبا دی وبا کس تے ہ یوکواوجکد ارت اسلا کا ہی

 کلم یو کرد اوہ کتبر فرم ںوترابغ کہ الخ لاطم ےک ر کل
 ےس رکا قلع ییا ےک ٹر ع نادار یم لولا ید مولخزکےہ ہی تقی

 ۾ ےس وک ساز کاک ں و ارت یڑب عاص | ںعرباک ا یاد رس ےہ نام کج
 روحو باد ) ار لد اج ہری وا تر, اشمروطم ںیم لہز ےک سج (انرگت یب اور

 یب ہد ےہ اسکن ایی تاب نوین بصب :ےہ ای ںی لر تور ریکاح ںارو هل

 ین ۲ هاو ی لم نرس ں وا او لم رب ٹو
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 وف شاردا رام [ انا نوع نر نئار لس رعنا نزن
 ۱ رو یب ازا ا بکر کرک رک اور تسر | بدکے اش
 ۱ پیک ادر ےس نا با

 ےس راجا بمک 2 تحن ا کی ی تب ایت ا ہی ےس تراہع اہیں
 نا روا ٹوج یر ےہ کا لاح یی کت ادر ںیدع یک سہیلی اولیا لو
 ایاپناذا۷م یم شا لور ےن ںی نب ات بدل کے ہ بز
 یس وس ود ںی لتع کس کال ناپ
 تسل ر خیرا کنار وا تات اوو تالا کروم دسر گت قوت در کر کا دو ار ازاد فجر یب ور تر ها وع اک
 ہیلع شا سرش ١لوض) ےا آں یم لسلس ےک ےن یک تبار رروا ےک فا ےس ےگ وہ ن الض وج ےس باک پا ء الخ ےرصاود سی ن ارد ابا بکا تایادر لسا
 حوا یارو | (ںیم ےس راب ےک هرگز ا ےس باتلبادالع نا ںی کمک
 بالا نازی + بیش < رکن ارصت کب اکل ان : ایارف ےن پآ که ساک ےاسر لم شا لیا لو تیر ےب کک ( سا ےک تایلیئار سا ییا
 رد تک می هات الی ادکن ج تایاور یک
 کیا ماوا) ےک نار تا اور ( لیلا سا) ےس ہک رح سا کد یا ام کرک
 ناک ن آرا فاح کک ای - ورا اش ارزولو سیہ تالا درک ای
 هل نبرد نمی ریل ںیہ لما اکر ت اعداد تالاع ہدرگ
 لوما پروا یطت ت الامر تا همه ک کن آر قلعت ےک بل ام ما| یب هلم
 ضرب باطن کنید یک ماہ درک اہ کب اک
 قرت رض ےک ل وص ید این ےک رد ای کل ات اب ےک یکن لر دا سام ایک وت
 ردود وتروکر س تیرعد نوت ادر یاس اچ اب جک درو بی کن ارت
 1 اج گستر ها اہ ایت کس قلعت ےک ناوت لو د یک ناتا ت لے نیر لو ا
 - مت. ۲ جب نطنز دیس هروکز بیگ ےہ
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 تین" ر ابعا تک یم ےر | -ک فا ےیا) فی وبا

 ۰ ۱ رب کز ےک اکف یر

 لا گا ےک تاروتں یت یب تارک ید بد اب فسا

 ات اک ب اچ اید ےس تی اور یا فی سونا )ںی

 و ے سرک یت اتو نرصت ید لاش سا

 .. کسان زر یوکس ا یھب بوم یھب تب او رپ هدر گن اب کد لا 1

 ` رک س نست اعتاد سی ولفح روا لول و دگر طعو هو قبر ساک و 91 ےس تم

 ےک تا ارت کک ےس باک راس ما تیا د یہ لار 61

 ( ےگ ل وہ کد ا تام ار
 لار هر( یھ او لرز دیس دا

 اھت اب ي ضم نہ ے کر اگلے ہی صقم اک ےس سریہ ےک ج ےس رک شرب

 سا ےک نسر پک ہرو | ےک حنس تای اور ےس ماج | بحک ترول | ترحل ید

eےہ ہر کب وش نرعیکم سی یلعر شا شا لر مر  
 ۱ ۔ ےک ۱

 طب جریر ج ےک سا ےہاھکرککج ےن ےی ںوہارپ اف وا

 7 وات بل ندا کا ک

 ` ےس تام دھن لو »بیام حس لب لاو اش اتر ہدایز ےس بس ےک كی یا

 يا ارس یر
 قاب ےک یاو رر وا ےگ فار ٹر سر دا در ڈے ر ٹا

 گرل ےس ترک یم رکے اھم نل اد کے ےل سا الم ط انا

 ملت تن لوس راي سس رد سلج که ہیر بالا

 ارے ڑ نم ہی راجا برد یم ےسرکن ایہ جب ید یک
 ںی وت ےاج دا کے کم تر ر عب ےس سار 2ک اب



۱۳ 

 را لو هو کل وہ اتے ںوکڑکض حب ےس نجس نزاع

 رييس بو تط کد اجا بح کم ےیل اس
 آس سش تر کل سو ہیلفر | لی وا لو ںییتاور ید جا بم.

 ےہ رکا لم الخ وکں او یک چا ی عرف سا آر یب
 ےنرکت ا ور روا فسیگد ایم رجر دا ورد شام لانا(:
 ورکی م۷ےطایقعا ںوا اوضاع ) قانا

 تاب رم اا هد 4 کتو دانا نرسیده اساسا و
 ۱ رای رہا ارګ ۳۸ تم ر ل کا ے سد راز نٹ نط وار هک
 . هر مرکب وش تام و عزا لو کم ا تنس تایلود جے

 جره رولا تح لس اردو ربس نیل ے او ےنرکن ایہ ےک عقاد نا
 لور ےن ابز کہ ریره»با تر لب ےپر رکن اب تی ید کرش نا ےک سید
 بحکت رط کم سیریل یر لوہررآے ت تور کا طلخ سی سلوک زود روا تایر سم لر بجا بمکر ا سی یر گرد شا سرش
 ےس ولباس ورا نر ) شعب ہوے او ةیدرب بروس 7 ںوّئارر گ
 2 اب گے اسکے رمد کت یاد دا ر ےے رک انس ںیتاورروا شرم
 ےک یار کارا ول ےس ےترک یا ۃ رر ادم ےھت
 سارا سا ته ی ےس نا بن کیتی یکن ج قد ما
 شروع لر شل لور ها در لپ توکل پاد توب ےک تاب
 لوپن ارو | ےن اور سپید ر رد | ےک ےترکا ر ا تر ںیم ترکت اور
 ےت تی درک وش فط کم مطر ۱٣ شا

 جرات ے ار وا ۹ ۷ نر ےبا بستن کی کل نایک بک پا با
 عرف" ا ےک یر ہر دا 1 اڈے اےک رار سد رو اے
 لانه | یاس مال ےک ےنڑڑھگں یر ہر یب در



۱۲۱ 

 الف ےس رس یک خوار یم ےس تی ود ظلم کک ےس ںی
 ڈیل نالی ڈا لوس سی دا ےک شکار کو ناسا نیز ےن هوا

 ۔: یز تس ذرو ولا ںیم عز جے س یکت اود فرح حرف بلک
 یخ م کیلا لمزا لیک

 لو تسرگل قن ےک آرا کرا لی وبار عب ےک سا
 هل ےراجا بکڈیرمیےآر لمبا ۱

 تہ کرت کسر ارد یز ۓرکس وف دي ورم ب کے رال ید ی
 و کک هرکه اخه هری وبا جوک اس مان ا ےن نوت رو کک اب ۱

 لوںوکت مادر لپ حد ترعےن ہیرہوبا عید اید لاڑٹ ںیمیرونھے ودر ے زون ۱

 ائ ںیہ لخا لب کی تم آب روس جت کر لی
 E ( اصرف اب یکن ات کک

 روا قوپ تیلہا بارز یکدست رم نا ںیم ٹی ید ارگ( ناک
 شر هما یکن باردا کر اک کلک ناج اف درج توپ خد لم یک اسد
 هور سښاور بحکو و ہک ژ ےہ دہر ہر روا ےےہراگل سکا کے لو

 لامتشارگت اح ں الوو نا الگ ےب وش تر کم کر لمر تنا لس

 ےرڑے خر یەو /ےرکد ادغر و اہے کس ں ات رج لمس ا یارب

 تشکر ردا ںی ےک دب سر هی ہوا کرم سج رگ ب گره ا یم
 تر سکه دل ے نیفنصہں زلور نا ہک رکن ایہ تب ںیم ناروا

 ۰ رو ,تل ارع و تقارن که یر ولا ںی نر زو ا( ثیرم) روا ےس کت یر

 تاذح زود وآن اب س ےس ایکٹ ارعا ئاو کت ن وو تن ٣ار و| ول

 پسرا که ےکب وضطلخ ترین لا لر کت بادر سا
 ۱ ےن وہ الف کس افلا یدیبنخار وار ےایکل قن ںیم ما یا نم اساس

 دوبار ن حفر للغ /ےراظرا ( ا ےس سیر ےس ترم

Rll 



۱۳۲ 

 تفکر یگان زیر کن ا ترا لا. رل غر رک سا کرا
 باز ےن ایر مالع ( لر ےس ا یر۷ ں سج) ںیہ تو نکن ا

 ورسام ددری یکے ی رایت اھ نیلم درد اد ےک الم ر ییہ ےس نیققحبےس سجے کٹ کیر | ےس لییعفت دف اک ۷ ١
 ۔اگےئ امیر دا انقل نیما رواد

 ك ے هی وبا زاتسا تت كاوت : ۳
 قو ہی ہر۰رپ ادعا یز یں لوہا ںیہ ےراب ےک ہہی رولا ےس

 ےس ارج ےہ اید ماجا مات اکہ د ےن ںیم کن دااید ماجا مان اگر ارت تالے <
 کتا زیر کیم اس قب ی ںز ردا ایم سد مانا ینہ رکے پچ
 کد آپ( هری پدیا نب ی د ین شم اوت سا آیدا ےس یا : ۱ کن فن یک
 نا ہد کیس درپی اس طلسم ارد لد ےک ناوج ےس رش
 عسل ےرڑب ےن لوث ان بس جہ ےہیررکل قم مب س مهد یں ویش
 اے ےس نر کس شید اعم تطح هو !< لکل تہ یز اے نارد ےک
 شعر نا سيم نج ںا هر تڈ یکم مک تاریک سارا ےس ےک و تنور اس اعر تدا لست | لود
 ۱ - يو لاذ قت سارک

 ے وے را 7 اچ کریک ان ست بسرد گردد سیا کیا مم
 ےک ںی لسزرا مس رکنا سچ آر کرنا یب سمورا کرک سارا رکا ایک
 ِتقیقرد ص الا ںیہ تیس یه ابتک آن السرد اراک رک
 کب بح ںی اپل اروا ساب اچازکه راپ هداکت رعد رو | ترت حجاج | یں رای

 ۱3۲ امہ ص ۱



۳۳ ۱ 
 اب نر تسولع ی الس ارو تن الخ نیل بجو ۷غ باز نروا ت الا قارغا سا

 ها ید ی اور ںیم نوقلح گو بتر یش از یا تیام | یک

 نیم ام اچ یز تاچ اکو ماکت دیش ینلا ےس شون ن ان لوبقم

 دای ےس اک تمہ که ی مدر نا یہ تس اگلں وت شہ ت اح ن مےں
 داطا؟توارع و ضخ یک هي سول | ےس نا ےہ توا ضو ضِْلوکت رفح یے

 ۱ ی ےہ رک

 نیر تار یز اھو جے شر یکے انب وقتی یو

 قوت دوش آکے ا ار لاک قب لایخرب ےس نو ےہ نیم ےہ یداز
 طب اوقورع ارت( جرسيير تی اس قبتق ی کو ج ےڑیککل ازم عمار اھک نیا

 ایز بسا یکے لے سا کس مم تسلیت یک ا جج ےس کپ.

 ۱ ای ماجا اک
 دا دوس ےک کک راے میل یا وار

 ۰ ی ۰

 تره ان اچ ارگن اڈرکز| يہ ےگو ہن فر س ںزاتسروگے خر انجوکت ازل

 . تتل فلو ےن جان بیت رو رعنا ژاکت
 7 نفض ےک نا ںی سو ت رو مے ےک و کسا کیں نادر کر وا تا دد

 . یکی کود ےس کک ق انآ ش ہک تلادعو نب گیم هو
 بازی سوم سی بین اسرواف نعم یسک قرط هد ےہ بروا

 تاور وا فرش ےسراہب ہک گی ںیہ ھر وا و گرام قلع اکن ارا و

 تنها ای مک هنر کیا تات ںی وید مہ بیش
 تر اع لب نوک کیس ZEA ےک لص مست تالف لو ایک

 هو هاو | یر رام ہدروخ بیر فردا ھ٢ل باج کا قل ۔ نو

 گر یس هان قب١ ےس نجس ایت در کر رک یم ںگالب رو | نویی بلا شرک

 تاب رود ےس ا کرک کچا کے ہستی لمس



۳۲ 5 
 ررر لک و / ےا ایر 'شلوئاررےس از 4 ۱
 د ایم یر ریا هدردا درب تاتو Jo 2 گل ررنمد ییدرد ۱ س
 لا میش لسشا لو دم ارے برود تسلط ند ےک 4
 یم تب ےس ویر ولا ںی لاف ےک اھ نوت ن صحت ےک تری
 یک تسلا رخ اس ےک کا نب ن او تی مو ما ترحیم« یورم ترم
 رشاش | لور هک نازک ص رطح الس کہ ج اوو کت خس سست
 تیب ئل ولاردا ا راے آن اوم ردا )تع ساع انکن فد ھت اس ےک مل
 ےس ںومغ تس لماش س ں وکو ن ا حر یکن و نی ں دداز جا زاد هک ناردا ل
 اوہ یکم ام کن ےک نا نو بج یت کدر دا تی یکن ار

 تزمم ل تمر کت یادم ددا تحاشا کف ید ہیر ہی اوبد

 عر کر اورا ر تمت اکی ن ایرو ےک امت ال تن ےس ترک پان
 نم راکت رطح نا ءا ادر کر اک ا ےس نیل رح سم رف سنا کس ہیلری دیا
 جنون ایم زرد | کج د اط کں واھ ص کہ نداری هو کاست
 ںی امم تبر اتم ںیم ل رنک نا اک قید اچ س) دوا نیگسیکر
 ا0)زن:غلادا کما اد ددا ےس ہری هدایت بینا اخ اتمر دا ښا وړ ن
 فنو ی اپ ارد اس 7 زی ارس بود اہ ےک ےن ارگ
 از تشکر کس ےب یئارزراکیکت یی اردا ے از ادب ءا خاک یدکی ںیہ ےگ کسر ہر اوج ںی تا بس ہد سکس سما ا اکی
 لی سا رک کس وج وو یزید نو برید یت لک دا
 ےس تلامس افن گرا نس کو زن نکہ جا اردو یی ہی کہا تام ےک
 روزت یک ورنا یا . ۱ ےب هسواض مریم

 نر گرما نِخوم روا فیر ما قلعت ےک ها ترضح یم لن سا

 "ار سک لوک سس وا دمت ۔- 7 ںی



۱ ۳۵ 

 ۲ . پے أن اس ق اتح لین رر ےس نا اک ایہ

 دوا ہے وہ ماد نٹ یک یا هد ےک ںویدع واتس بس شا ماهر وبا ؛ لوا

 نے قد یس یکر اتخا تہ هل | یلص |لوسررو اےک ال مالس | ہیر وبا ےس جاکر

 چ رھ یہی وجے امت ده امار ام اے رکا شیو ےن
 ےس یا ےس گی ی سهام تصوف یکم ملیت سرش اوست

 شو ےنرکم لع رع گرلکیلش لم ال وس یکے زیا“ و اقر ےنا هور اساس

 نت یداع گلد لر لم نا لود انا ےتو را وبا کشک ا ےھت سر ےگ ی

 ان اپ لا یر وی اڑ
 ٹر نا موہ اے شب لو لوا ےن تداحا ضبل کر لا کے ک سا درد سا

 ڈرا ںی التب ارت ےس اید لاو ںی بجا رج سا ےک فہ داع ا ن| ےس د فق ی ےس

 مهسا بجس بر او اوہ کتیاد نشے تک اک
 کت اور ہدایز ےس بسر دا اف اه سرب تبسم ثم هو 9 4 ات اراک

 ے نوفگ اوم ےس راپ ےک کیدا ےک رها یک ی دادو یت اں ۔...هیوار ےڑر

 - هک بک
 ۱ هک اب تیبمام | شب دیر اوج يک ارد روال شر 4 0

 ۱ هل فرق باده مم لپ ےس ساروا ۔ ںی ٹیپ ان یکے نر کرام اب جا چ

 ۱ ۔ ںی وپ شاہوانی مو ےس سام ہد وک ش او تزوج هرز

 دنا دا و کس اگل تنے نشیلادبع رتی یم اد تاق ےن مس ا١

 دیک ا رهام گن ایہ فیس ک کا لس مکی فسا
 تو اب یر ایر نر کر وذ | 9م ملا سا: ابا سر ناتو د مکس بار

lîهیر اوت کوم ےک تاور شرم ہدایز یہا ےس مت یطشا یل تر دز ی نیر د  

 ناف پآ : اے ناردا تن ےس ےک گام تزعح ںیہ ادا اڑ | اکر نا

 امت زور ےن کک ےس سو ہیلی ا شش لوز ےس هات سا کیم ترک
COصے  PYF۱ ۱ در وبطم  



۳۹ 

 مو لو کاخ نلارم وبا ےڑزایکے ریل ایپ ا ۔ یک دت یر وا ےس
 ےن ے ورا ےک روگ ںی یونس تیر ام تم کمی
 اتم ک(تراجروار تو زو رر راز ۲۲ یز جام بنر واک ےل مشک
 ارے ےن ا مرد ۱ تر ام ستم 7 مدیا لس لو تقد زر
 رنا لوری تاد يا ےس ایاز دداایکت ارعا نر تبا میرن
 رشوه ےس بسر تداوم هراز ےس بس ی ميس کمیت
 ۱ . برا حل شا

 نت که ایک ہا ور ےسرماع علا نیر سین اولا ۲, ںیم را ا سا ٣۱
 بنر یر اب! ھوا ےہ ا : ایکس سادا ای رش باک کتا کا اما شاد
 تیم کس مش شال از معتاد ےہ بار ق ای کا
 ےس اےس اڑک سل سر کب وش تم سض لیا لیٹنا لس ای چی
 کینٹ یجب رز ںیم سا اد إد باوجےن اف سا + شارف ںیہن ب 1 سیر
 عتارد ںی وج ہو کر کیش یا ل ومر ےس تیرہ لاک سر

 هر ب ےک گولرارلا مہ ہک پس تاب چسب ی کلا ییلا یت
 یو امرا شا لورد تتردد ماش ب ترم کی بسر و اھت ل این ا
 ۱ ساکن | ن ےس ید ں یکس یک تیرہ با سه اهدا هو فا ںیم تی
 ہی لا لوست کن ]سا ترغازام کت ارسلان اء لایعد با هات لا

 یج ہد ساب پی ارو( ےتاھکی کہ دے یک یکپ اں اجر تراس ےس

 ( ر ںی تمرد لا تکو ےک وا )ےئل اجھاس

 دیس تب )کود کن کشا ا ہدذ سیم سا ںیہ س سا
LAوم یی یس إى ای تہب ے پا ں وت اروا  rd 

 ۱۲ ۰۶ ۹ ص م ۱



۱۳4 1 : 

 مرجع او ںؤلود بر. ےہ کل مت ادر یہ یا کای کے کر رت: یہ ےک رتا
 ےب گن را ںیہ لوق ںوریس رع و | دابا لاک ید زم رم
 گم اتم وو ج هب يول ارگ ےس وام تب س ےک

 ۱ - ےک آج ےس اگل ت مس
 ۱ کاشف الم ت اور لا لس کم عد تر لا رد ا مد ۱

 دا یک ما کہ اج تکو یارو ا ۔ لس هتسرگت یادر حر ارب سبک تما

 قال ارو | کر لا ںیہ ےسر ب ےک نیدر نالسژو | تایریقبرد | درج دات

 قلا نید ءالخ ن اھو ائ یکن مد ماما ںیم تند تل فا تلم
 روا هم تر تب ےئل ے ےن کل س اع ضر لم ا یش را لوید دره نام
 | سرکه تاب هکر تحت ت رشد ت ٹکا ے2 ہا ص ےس نا

 سبز یکے سیکل احل رش یا بک ایی سیکل صا (ٹیداعا) ےس نا
 ةا تح بیس ندی ا ےڑڑبےس بس تالتنا لبر تط ےک نیا اد یس
 رو اسا ںی تمر یکن ا 2 ار لہرا ست شیپ سس رو اگ ید اش سی دازہ ام یک

 ۱ ۔ گیس درجات فو رب

 هار نیک | سم ےس ةا تره یب ںیہ نیل ارد اکسید ی ۱

 ۹ تن ےہ تیمار یک ران ما[ ےس سا کا ےہ یک وہ کوس واریت کر الخ

 بار فشن ےس اح سود یھب کیم ام سا رک سوات لا پا ای
 رک رگ ارج ےہ تقی لا کا ہی نہا رم بک نرخ زود ےک یاد امت ک
 تک کلرز او اکر یم ادا ںی شتر ہہ انتی تک ے رک نم
 نیو )بام ناس یم یا ےہ یک سول گنز یم لوح سن ۃ ولا ترک دب
 الم ےن ئانر ا2ط سا ےس تایدد تتار ہد تے تالاب وا سا ی

 ۔ اروا لو ےس یاہو ماا ےک رو او لو تواب تہہ تستر کٹے
 ےس ناش سا کت عا اتم یکن ام اک ےک لیوا ینا لار یک توب



۳۸ 

 ےکر ناو مدارک کل طب ناو کتیا کب لاو ےل چرت گروه بتا
 . قمه ںولاو ےنرک شرکت یر تو دا ےک لون وب , لاو تست نمک

 سگ زرا ہوتے ترک سو ہیلع شا لم وا لور یم لع ای وترد ا: لاو تاج ٹپ

 . ںیم تقارص یکے ییا هر اسے نیو ی او ےک فر کے س یخی ا
 اتتد وپ ن اہ اتن نر ہولا) ےتذ ے او ےن چر سوما هوش زر فا
 لوک سا ےک ریپ | ےھت تکبیر شما یا المک وو قیر ےک یاورد سس

 را نانا کا ے خروس اروا هاچ و ت غ ہو ہت یت ت اک تنطلسو تموم

 ےک ریپ هردو چین رپ کیش باس ار م تقام کہ لا سکا

 . تب عام ےس تیرہ عام ےس ےن رکن ایہ شرم کیش لا لود
 ۔ ےک ید ام ےک ۓ سو کت إ کرد ےہ تے تطلسرآرا انلغولت راح

 یر سطر مس ن ا کن تے رسوا کو گپ پآ ! ي
 ار گل او بارج کیش ند ہیکوک لا نب نار ںیم ہط عم ےس ےس رکن خد اس ےک
 ےک آدم مهد دید بکس س | گن یلوم سیم ناز سا تک | تکیه تر

 نیل اعم سارو ارب نور ےس ےنرکن شد اپ ےر لم تا لیپ لورو مح

 ےس ےر لغو یس س 14 درک اسرد اے سوز بٹ خت سینک ۱

 ' ےک امر یم ےس تز رام اپ ے نادر بسا سر نلت ی کا امت ےس سوو
 باب باور شور روا تشزد تب اب ی اک ا ےک ور واو ےک واخ ےن یکے

 ۰ تپ ہم 0 ند ورم لا ترک وی شا لوس سکس ے و صو بار شا سم لای

 ااا



۱۳۹ 9 

 ی و ؛ مار ا

 . روا دات شاک سارا کک رد یاس حس شدا ثوردم ںی

 ۱ ناتواں »)خاتم ل ےک انت ےرکا اد لوس تشک کس یر اذن قمار جر

 ف کت باد دا سر ےڑکں زانو رغ تر ہہ ای ملا: ہکےیہایکت یاود ےس یر

 لٹک زا کیا ا( جر ےن رمشز امن توب تیزر اکڑل انا تار ایت رو لت )تا

 “ات اگِجرلے ےس( کو ماند راد اکو کو خا رەدر اتر

 کا وہ انکے جج نیت تار ںیم + کے ایک عن یب ل ور کیلا ےک رک رب

 ہل حت ںیرحے رسد لو ا2س ںیم زر تحےرضود ےس ےس رب نر( یمن )مح

 یک ت یاو رے سی اش | بولا وآ اے یر کے کن وب و ا شم گرو یاس

 ٹوک دنا ےک ہیرا گہ یک عزا بد رک ت دانا تاب که کل

 کیک کد نر گه یب رک گیر ےک نایک

 یس رگ ہلا بج یی دب ین گیم کرن ان ںیم ڑٹولرڈد رپ ہزاورد

 هم نو بس یک بن سرب لع ادرک )بو | ےس مز ا( راو بیر

 ںی ؛ اھ ات جلازہہراب تار سما : 7

 .د می يا

 ۲ ےےاھھن؛ یک رتو ارش یر روا ران داون نم ناچ

 عر سرو رٹ سس اپ هدر ور ر وا و رم ساوه ےس رس نب ٥ن ۳

 ادا تری اندرون تان ؛ دهیم سم نشر "و د کا ے تے رکا

 ےس ٣ت وا اچ ند و فرز ما روا ا

 تورف اکو رد سس ¦ ےک نیہ یت اب کا کڑی تکان

it1 از یک رخ ےس گا  

 ہت رخ تک 2

 ست سس رخ ےس ےہ عم
 و ہر سس ال ول ست کٹ نا IEE رگ

 ۱۳ ٦ تو



۳ 

 ی ےیداک ٹپ ہد زیر ارقام لگا یک ایی بج
 ںیمںورجچس ےن ا تر ولا ہکے سایت اور ںیم ےراب ےک ررر تره لول ۱

 رک ورکر ایا لر یررچ+لورگاز ںی کت ترک ابد ۳ گراد ےس
 هر تسکین کس ( قلع ےہ ا وک ایکس ن ارت درگ ک
 ےس ہر ےن ےک ےن رک 11 ناطیختيال ارد لوو اس توت هی ایپ اب

 ہے در وکں ولد سنا عرط سجا ہد تیشرت ال الاد ضد مکن و ادروا

 طر کیسو د پآ : اچول ےس ہریربولا ےن : کہ یررم ےس یہ رہن نا
 3۳ اکے کرے ڑ و ر نیم تدر ےک نی مت یم : ب با وجے لوک ؟ بز تفکر ۱

 بت کل و زور ےک یہ سر جی سام اگر شپ تر ےل ر واع وک کار

 ۱ (نداجمرلا امتساند ںیم ا) ےئج لب

 نر ۱ کیجے ہو دوم یک ا 12 erd 2 اے ها تخح

 صاصق نده تم شرا YT (Ld ےب وکس ا ز نر ا ےک ےہ کر

 مع اکژورژورر س ۳7 اٹ سس ےل یا 29-۶ وت ید شیما ی ےربد

 تی روپ یررپ ریت ھی وج لر اید ےک تورنو | کس ترس طه هنر ک
 ۔ےراز (2 کار ءا ا اکں وہ عا ہد ایز ےس باک 72 یکے رد تو نت

 ےک سم س تاک راگ پرت | ی راک یک | تراس بار 4

 وناطئا یا انشا یا تم نین | مارک سوم ا۷ت سہل کسر

 ترنم ا طه تیر سام یه ی ےن ہری ید یو کھڑا
 ۔یک 1 اب ی تم رپ وب | یه زار انا ارعا ییا

 : یتا ےن نی ورا اتو کت انر گدترشا ی ہیر یوا ترضح بج

 رسا ںیم ہار کپ کد اید سا یراہت : ام بابو یہ ںویکےت ہر پآ
 لر ارز کس تر رس ےن ںیم گز ںوب ددر گه ادا دا اد ک
 ےس اج امےر 7۶ ےب کم ولعمہ ںوہإاہ تز ید | ںی کت محی



 ۳ اب 4

 ۳ دا١

 شم نو تو E e هی کج رر قت ام

 ا ترا تو و تو ہار از ےک یا وک اف یرازو یگ

 ٹیم )بس ملا اب ںیم ستی بت تانس وگو ہریظد

 re زورو پتا ےب دپ لسض ہیلع دا لمان ان لوس رواج اتم انکے لا ول ٹو سم

 ےد تھی ب اب تہی ٢ تاز ی یر کیم ؟ فا ےسا

 72 ںہ تہب تصح کت ارور لا ےک ان ا ازتشپ لقب بس نا ! رک

 هت رکا کد صر ےک ھ | سا ۱ ےس نا یھ لا وجو وجو ا ےس( ریما اھت الم

 ۱ سما ےن کے سن ایی اک زر ( یر بج اکے ےس عاد رم

 ٠ےن ںیم یو یل نے چ : ہکا کال کس ہہر ولادت زر بہ ےس اندو ساس
 تاب گو رک رش رپ ےن ںیموکب ا : ۳ با هو یلدا یکی رب آ

E7 بل ر ےب ےس ںیم یک اول س هک ہرماشمدتظوا یم تھ لالا تہ رد  

 ناتا بز هراس س | یر خم اکی ار ز - ۔ی یورک ردع (تتو او ی

 ها

 . یرر سهم مو SLL مت یکے نیک کا :ا زاکف حب ار اگر ما ا تہ

 بت ر ج کر رک نی ںی 7 رس ص

 ےتردر کک یم گن اإ یوم تے ےہ ںوورکاٹسهن ا 7

 لس تو ےک ا رت ناروا

 داسا لول کر لو گن ورم ےس فرح ےن شیب اعا هر وا ان ( برگ ناب

 نر لاف سا بات فیس قد تایر تم اا | ںی لوکس

 ےک سا اف اکا شو لات اس ےس سارد ایم اھ کے پس سا یت گپ ۱

 (ںوارپ یار سر کم قی یت ما یخ تم
 نی شا اھت یم کن لس فا مک لو هم وا تر ا 20



۳۲ ۱ ۱ 

 سالار با و شیمه قله یا بج ںی مارا
 تاب اروا یت اوج ےک کیس از پہن ل اکے کرم ال یک یسک یم

 ےل کے نکی وت رک ام رخ کس اج ایکن ایہ ںیم ےراب ےس اشم بلے یار لا
 ماس کا م ما نت اب بس فری شرایط سل
 بتا نو ما اد وخ رک تو قت ےس کلس ےک نو ید مرد.
 هما وفا تبار جک ںیم ےسرا ےک ناں ہا اے
 دار تایر فا فوم کان لای ےس نارو | ی ملی لس ثیداعا ک
 ارو ںوچ ےہ ہیپ نا ہو آں را یدی طارش درک سکس زیول مانی محک

 باردار یا روا تکا کت وڈ رش نا یک ینعو | ما| ےس کایکی مع
 ےس ےک ایی ی کک س ںیم سراب ےک ولد ار تکو الع ےک ارضا

 ےک وعد ت الخ ےک سا( یی یک جیتی زرد مت | قانا سد
fosںیم نوہ اترد | نرمو رورو _ ام کوا اروتک سز ار اار |  

 : اکے درد بلے ےس نود

 ےب ماند انکا ننھے ےس بس ےن ںوگول نج هر ملا تح 2 1

 مهر لر نت هی رنک ام ضب ےک دم
 تان ا ص یٹو گو وک اتم فقم شا بیو نإ ںیم تست
 نمک مک تنور یخ ا یک ںیےر هک ٹنرمروا تنس )یس )س

 ےک ر ور وا کتب ےن ں رک ا دایب کس نا ےہ اڑ ددوو تال ےک لیک

 “کف وم ہی ایک رگ ےس ہرا رت رب رد اڑا جیب رک ثداع ۰-٦ تان رز

 مو ہا اچ اپ لوک نا جانت اکر کر اف ان یک لنک تلف ف هل ترم

 مد رنو ن رس مرگ یخ راضی لذا ےس قت ۴ كیدرد| ید

 یی حر لی لس سه اما کی اض ادا لق یکی کن و ووتی
 ےے ار ٠ ےب سم مش هه ۲ ی رو

 ہے تند اند حا رکن خار او کیل نایک اوکن جاں یو جیپ ایک کہا



۳۳ 

 کن آے ناس نیر نبض سريال کتان نوش دوا
 سجے نحو یز سلف ناز هیت. سو نفر اہک لقا تا
 سن اپ یک بلا یاد: کا اکہ سیر اکو اجر لام ےس تک کات ئل طابس

 برکه یر وا چرا ےس ہں ایگ کتانی تان ر راشن ر
 4 وتو سو گلا ےک ل قت رو 13 رجب رک ہد ل عم تسر تبلقخ

 :اگڑٹیرہشا ترم دانم بس ےک ر تشو | ماظن لار ر ےک لس دی ی١

 ےک عم سیم ترو سلا یہ بکر تے ہریرہ وب یھ امت زی زیا و ین

 8 ( چ دبر ک شد رب نح ےک زن مولا ترم اض از عا
 دف فنی ساب ورد خب ن ںو آت اط حر قاب
 منا شا لو تإ ےس اجرا شنا سکے ویک ھچک
 ایر فا فتو اک یکد نارو تر ین چی ےک اھ را
 ےگ وہ چ کک وک باک و ہک کے ےن عب ےک ںہ نا( یی شید از اھ اوز

 رشا لو ےک نج تلم ترول ا تر قلا ل ہو روا نی `
 . و ید امس یکے این تاب کالا کت زن فنا ےن دم لج

 هلو اکن جبر اک بلوار نا ںیم فقر سا ا تار عش
 (و یو رک ےن سجے امر دیگ ن نا ےہ رع رک او ایان باب کتیا

 ترام انکو هک رک لع تطح ترا | کل زا هب ےک ت انو

 ٠ ماش ضو رور اص 2 ان دریک لب تک ی ال تیک نفت تالف رولا

 رله ےن رکن زاس ت الخ ےک تری یکم ریش ین الور وک س ناروا انب

 لٹ رب ےک ت اند لذا شور لام مز ےک نا سجا

 دی ںولاز اتا نی ٹپ عوفواراہی یی د تب ںی ات لرزش جس ا 6

 ۱ د اش اون وعیش تانماور ض فا کم نا نلت ےس رر ار گاہ تا نرو ےس



۳۴ 

 ِ شن الی رر (ےںوہ اکا کنیت وو رپ ہہ 21 نے شا از

 یتا اب بس ارل ی ہرا ودا اپت قد ایرو اف درر کرک تک
 ۱ بکر کی ضد بضقو فر تہہ ےس اوگرا کر ا
 ها ارپ ےس یر واک یم ےسرا ےک ا کدو ا ول لرد نابپرون اردا ےہ
 رنتم ار له سلنا تقسیم
 ناک تکه شن تا گارد ےس اید راز باک
 اتم اےس اج وہ بک تس مک اں وہ اک
 ےک ما ەد ایک اج نی عش نیز رک ترول 1 ارگ اظلفو تانا 2 اک س هب وب

EZ۹ ندا ) ` 

 هرو ارات لم لک إمام اصمیالصاا کتک ای ت سرا اس هدر

 رگ وژروج ساک ارج نب تل ا الی 13ے یتا نو

 مر نر درک ا ابن 021 | لو نت هيلا
 ومر ب یه کل ےس نکے ہ ( یاد ودیا اس نیتی سلا زس

 گر ید ری ملا ںیم ج سکا سرخ کار ر حل ےس ترس یک ہیرو با ترضح
 ناج ےل لاس سود وچ ین بولت ےک م لسا نیز حر دوا نیلا د بار اعم کس نا.

 نرم کن تای ں ےگ "عمید حل ےس سا ےہ م ازم یا

 ا مو کس قلع ےس ترا ہہوا تے با مم
 ار 2۶ د نایب ےک موم

 بس و ےک اھت اس کت تیل عر کت وو نتو و تمح| اما لتسم
 7 و لنسمرپء آه ول اب کا تعامط کم سم

 : سج ا وص و نکس ںی ااا 7

 ےن م الس ا نم ےک یهو تنس ںی 2 اب سر اب ےس الب

eit.فلا ی لو ےس عن طر  



۳۹ 

baٹیم تاوررو |تایدو تقارض گن ا ردا سای  

 ا رب ت ام کرک نوار ےک ں ور سم ےرا ےک ۱

 و لس( نان نا ےس سا: ںی کت اکرم ید لا

 رکلہ مرتکب وس ی اوہ ےہ ا کیس ےدصقم
 ایہتاہتم کوک ںیم نوت کن ورک قلعت السا بہز رخ

 ےس رک وکر هورف سرب نر ںیلسوہ ب ایم اکر درگز بیسیک ۱

 ين ترا ںی اعم ےک بیر ملکیقفسش اک

 نارو ایران اہ ناں ےک شمل اط ےک ےس اید

 تاشو ازا کنار دی شع ید ترم ںیم ار یک
 ےس ترشاعم ند ولر دا تن الو بب وت یف نم ادا نا اطم ےک

 اک نو( گی فرد ) لب -سررآک درہ ہر کرو کہ

 بس هستن یب ایا سیم تاب یک لن آرد ی کوز لوک

 کس( نور ناہ سا مربر | نے اغا هک نار ےس ج ای

 مس اتم اول زان امو قید ان ےس منفی ا نم

 “اب قل اطہر صافطو نزا ناروا تاش اخ رکن آرت

 ۲ ںز ےےیرد هر ےک یش ۱
: ۱ 

 ۱ لس حسب ہدرگس اب ام لسا و گپ شا اممسا

 ضا غارت و ےک ناب ےس رک اس عم عراع دپ
 سفری نیکی لا ماس | کہے ڈٹ ار مرت ماس ن اند تسرب

 مالسا) گال ہد نما ساید ےت رک

 بل تنور ار 21 لنا مالسا یز ےس ےل ےن الف ےک

 و اڑا ما ظن (ںیڑارآاراتر ای)وکں وتو یکن ا ہووت 0 گم

 اتوم ین وک درک نیضررش دنیا بس اتارے نا



۳۹ 

 روف شو پس تاب بید رد دابتو حا ےس

 لار تاافسملس نئے از هدر کے رکن و کپ
 مرور هم رم کی آب یی ر ہد ای ےترک
 ہراس کیا ف رم قز بو | سهم« فک لس اند
 ے لا جا لس نر 2در لوے ٥ ا انس نورت

 ۱ ےک زود فلش رییس, نم گورا
 رر ایکس اپ ےک یی نامید ان اد و اروا ارگ

 کنار وا ےن ٹوک نر میک ناف ا ےک اے کر پے کیس أ رد | فو ا ےس

 تارظن:راکفا ناک بمب سرد رس سے اچ ےس ک1
 ردا یھب ار اپر ا نیت ان کا یل کد بب ( 2

 ششم قفس )مکن اوج یہ تل انا ین اس پخ ا
 ۲ نایک و ورک و و

 ۱ - لب ےک کف یو | شب ےس کا
 البرز کس گشت انو رام سیف

ZA۱ بس لکت اناس میم ا  

 لک اش ارعا توان ےک هما سد سرد رتن گولن

 لحن ےرار ہد بد مل لا ارت
 نما ہہر تزع : یز ےس از ہی < فید
 را ےر کل یبد ےس ص کے سرکدر واں ودع نا ترمر مت 5

 ایمانیاعر| (رد منم تریبروار هساشلمش ارگنوار ےک نج

 ےک ں واود ب بارم اف ےس تب اسکن وع نا ہد ےئل ا ےس

6 ۱ 
 تک مع ی هرکه ار ےندانہ اکے کاخ دات ای



fre. 

 هير  iکب ی ذی 2 دم یک ما تالف ہد شا

 روا تیر کر نا جرف ا ارب سم |

 بزم ادریس نج و کر ناتا ارلاےلاروا نهی درک و راو

 دم اوکی راز | کیٹ تنے اٹ ی فریبا

 ل هدر جے

  1(ںیکیلتی اور سش رم

 ها لر | ےک م وک لیا لی تما کر کف راد ای

 ترقه گن ا یز کب سبب ہکر ہم تشکر تاک ےک سوا

 یسک نیز ےنا کت عاطف ا یک اا یو راضی( لار یل ےہ

 ےک بہر سا بجا گنی خاکے کار یک یلخ

  78هما تالخس ےہ سرکس  70٣1/7نام للو روإ

 د | اوس ےک س اوت علوم جاے بد باوج کن الرا ےک

 بم قت رکے رش ن عطروا لک ہے ب اک یورک هک
 ج روا رب کلا | ےس ںز اس مرا ایہ نی گرل کر تز ردت ەد اي

 اهدا ( ی تکاب کرت 7 نا کا یا

 وت اکر رقد زا سا .تردرترد یو لکبو را ارز زور والم `

  E e ۱هپ ےس ےک ور
 تل با سد تگ باز نوکیا

  CCی شا رکا

 ب ساو ترم ےک رو | ےس سش یر وہ ےس

  ۱جل بیٹ یکن لاتے لاعاد لامضا هک ل درب دیو ا بوت زا

  ۳4دارا سد ترر ق کا ہد اد اشتر گره

 لا لکه قد اگلے اور ا



۳۸ 

 يا سما ےس گر شکاری مل کت دار ف#
 ریل ت صر[ کا ےس ورم یا
 6ك رو نل سوار شرک لو ود کے
 فن پے دید کت ایچ ارد ایپ سا اف یک لابدای
 . 2ن نیر برف اسد اتل هک انسلکل ام

 ےک کس نون یتتش ییا کرم وال ندا مان بمر

 یوری کواس ااا تو اج نا کک ا یاو م ف الخ

 یک گزار هتسرچ ها لو یر رد سیل
 فال ےک سر | بت رک در تیکت اض رحاب یا
 رب شدہ گهر ایر تک مه گوشہ و هر ما

 لادت راقم ےس نفل ایا ےس نا یہ یگ ہددا ناوم ےک کلم

 لود اکو کاری اس یک نفی
 شوا ترویج رر مدباوت ےہ ضنا نیم رن نا
 دژ یاران سنا کبک
 ۱ ۔ ےک سرک اہک

 ےڑ رصد دام ییا ضجم بت لا تطمح | رخ ا ماما دعب ےک سا

 ۔ ںیہ د تاج اوو اس ناروا ںی ےئل تالش نج

 یک ںی ےرا ثعداعا یل ناسا رہا تّح 7+ لای ادا ر شورت کاب

 تی اس رو ا نید مالعا ءاک یر لا هک مالسا نکس رد ےہ تاب یا تک
 سن سگ یک الس او تست ںیم ںونخم ےس ترضخ ا اک دی قی ےس رب ےس ہے

 رب منا کت 77 مگر وا پیک ا ON ےہ راج یب: ےہ یف (رسناکں لا یک

 ۱ : ےس رازم



۳۹ 

 ۱ سا 1 س طاااط یک :

 باتل زو اتدرا
 یل اوال ۱

 بات کے دوا لس منے سا رد اھت گير اک ب ایکس | تقو سجمےن سم

 روا یھ اون ارگ ںیم تل انار ب اک کن ا ےن یم تقذ ساک ۷
 ریل ا قلعت سس رر هوا ترے ںی بجرب گه شرور تارا سا

 یک دات نا یہ نانسی صقر و | ربع رود ایک خور

 د لوپ کنان ےک نقل مگا علف هرکه اس حرم

امت ںیےرا ےک ےک قت ] گل ور مود سی ؛لو ۱
 ابی ے سد معا لب ات 

 باع سنج ادا ان اغلا ےیل ا ےس ناموس دار رک مم

 ےڑب ان اد وجے اہے کد ارم کف عم تراجع عر ود /ےۓ سا ترس یز ےس ابرو

 بلطم با تاند ایل علیا سام اب ہ وج ےک اوچو و بلطم کارو | ےک او اط

 ےہ تم ایم رب لق اطار سد کالا ےس سل تر ابعل کا هی ےس ل اک

 ۳ ۱ نر ںیہ د تعا لات ف نعت ےک سج

 سا سال لوق ص ت ص ور یکے ےک هاارو|ثید بیلزرل ئر ا تاقدااسب عرط کا

 1 | ترص( ےس انارو | ن یر ےیل ب وص ترط یک رو | یک بے

 بد ولیم ت شب سلام یک ا داود کت ما اہک جے سا قلعت

 رو اے کک اپ هد تودو تخیلی ات اس ےک ی راک لان 72

 _ ۔ یز کرلے زمرک لم وک ل ویک( یل کیا ر نیم کس
 دنا تطعح ںیم سر ت شام ےک ر ین ڈا یلض ماورا بات (ك)

+ 

 ۔: ے اک لت زور ید ص ملا نج

 ات



۱ 7 ۰ 

 ۱ گرا تب ادب کسا ارد

 لو شا لورکں تاریک لاکا یا
 تایر ےلبضب) ۔
 ران جت اگر ا تر شین ناک ایکب وض تاک لم تا امو لوتس اروا
 ۔ ساحل دا ۶

 قلطم ول ينل |نغ یاب ف تیرکال لپ اک مد کال ام
 ےس الاس ےن هپ وبا ترم یب لا نحع "ےہ ال اک “سان لالی دری فرما بر
 لو از یکے ار روتر کس اما ناب نگه ری ارکان
 ڑی ریڈ لا روت کس تیر ام ا اک ۱ برضےس شؤم ا ترم ترنم در کیت کس زا اب ےک
 7٦ بابا نال پر کر دايس ۳ ورم ےد لا س و کرن یم ے سر کس شرم لر

 مشروع رنو ناس نازک فو اما بکر
 شر شاه ہا ی تا فدا ےس منت تر کون ایم
 نیت ترک( و کی بن ایہ اسے دود ان ا( تر شب پل لوصا دو
 رضا لو گرا نا هد اکو تتر تم ںوخزا درب نآ اب وبا یت
 ناپ از یادو الا ڑی موش سا لو کج ےترکا رک وف نوک
 ےن کنیز کی ہت بوش فط یک منا واک( ناسا گه رکن وی یش ات
 ېس نامی نت ید ایک نی نر نا کالم یو ھما
 هرکی اوج یکن الم رک ٹی دع ما قا لیک چہ در نا ام
 درگاه ےک روا بیر نکس گير لا لیک دادا
 ےل سا ناسا فہ تہجی ہلا نا وہ فاو ےس تعادل 2
 ا یک فتوا ے تعا ناب سو کک سکہ نقد تاب )باک
 بو اک کنی کک و ادا نیل ےک ( تییع تر نوشته شا کجا



۱۳۱ 

 7 ۱ اتم اگلے يا

 هاو ةبادبل و نک پلا تسلا لاو بات ا ین ۲

 . بت گل ہار کون اظ ئاع لاو مج ۰ بش

 2 7 اکے رسا بکر تک ات اد ےن ترش شد <

 نیز زر وک ںی :وددڑو ۱ کتا اور ںیم گر ہی الا لو

 اک دو رکی ظنں تور

 ےس ے تامل اےک سراب یر یک اف اع بست نت اظفاح ر

 جناب یا کدو رت. تسي دا نت
 ۔وو . هلو ان"

 ان اھت تیالاد تیا دابلاص اجر ےس س اقا لور نع
 تابع رض سا یر اسب رخ جے تام || تار ی قتل کد

 رامجا بعک 2 کت سرک ب نر مت کنز را تر چ تب تناہا کن کف رت

 یهو ا ےک تست اب ےک ب بسنت طر لنا ا و کت اور ما

 ےس تر کار ادرروا) تنا اپ سه ید نا

 دات جے یخ ہا ترمےےن نرس کد وے ےہ رمز الو لاج ںی نا هد

 1 ل

 سارہ کیک اکا 3 ری رش اج ںی مزلنسا ند و ہک مه ال

 قطگطخر رو رکے را لس ناز یک وا برب السا ناتو ناروا ےس تشم نمر یک 1

 ےن ضوغ یک رک ش وتو و ناروا ےس سس ت كس سس

 n اپا ھا تک تل مد ار ار گے اکر نامعا مزه كا

 SEs رونو سیری :WE اید اچ مت رت ےک سو

 ۱ تقریر

 یک شکن و ئی بب اھت ا ےن سر
 ےس

 ٠س رال ذا حب ٠ لینا امس اض

 مای تھ او ہم



۱۳۲ 

 ناب شع تک تا کرک آه شات تح
 ۱ ظن در نوت نما قوس رادیو رک

 ۱ ۱ ۔اگگں درد
 نا ںال دریک ب رو ارگعیف یر ہیرو لا لیک قداناک ةر وادا سود شراری

 هيچ دمو بع کوک لا تسر ت رطح سرب ت
 یب نود پا بما تنه کی چر تردا تابع رک
 ۱ ور هیت بیک نجیب نا )در نکن اب تای کد وتا

fلو یت اردد ےک فهم تھ ں یبہ ایا هی ہول اداس ( ) ٣ 

 صفر £ مح ن اتضح ہک ترس وع تری کر ا 1 لئ اب کر ا
 تراک تاو واور اک چ د اے کسر عن کد رم ہک کک يک شا
 . برگ تنی تیدحا تاتخ لیوان تاور ماتی تیت اکا ارب زض
 ںیم ےک تسلا ییخعاوض | باک حس شوخ کس ات یہا یک ا۶ سا هارد 3
 ناس تب ٣نا )ل 22 تسل 1 کے ارد | ںی تال اج ےک یت یا

 تامار ں 1 ےک ہار چ ےس ماتم تر رده کر نی | ےل اے ارٹض ترا

 رکے دت ہر وا او نی ترسم سوت عشرت ) ) سا ۔ یسک تحاج یم
 لإ ےک تک اھ او تنسلبا متر تم مس ا اسی بت یا کے ہنر کرد ارمان

 کورس وا | فتو نیہ ولا ےس لید راسا 2ر درس مولا ا 1 ےس رنز ۷

 23 سه ٹو کی کب وس نیک لض ہی ا شال هو کے کس ایکرا ای | سراب

 . بیتا ےتیکایک
 بارک اوت بنی یر گراد اپنا یکسان ج) ستاد گلا

 نازک ےل ےس دمے ک م اکہ اکے یکے فر سا چپ فین ںی ال تخ ل وات
 ات سین ارو | یب کرو لنا ےک س نون فرضا کز
 یر مان( نان )هاو هنر نی تما ہہ لے لتا یزید



۱۳۳ 

 اپ ےک ا یک ہارے رمد قی تی بک

 نامنتفحر رت رفع ترض متن وج ےہ کس یہود ویل عا تا تاازلار
 یو یوو لک ناو باک اکو ما توهم رح رح

 بر بار ید تاج دشتی کم کا بلال اسب ےک

 . سگ یو لب ول مان رک هدر پاکی ا بسا سرت ضمانت
 اڑا مانو درک اس بات ےک دی ہول ا نکی مم سا ےس رو

 تاطازتخا مان اے ماظنردا ںیم ںیل یھ ےہ تا ےک ناردا ےک مر تامازلاو

 ےس یس بس اش بتا ات امن ا1ا طب وش تط یک کن ا وات لاو

 رک ضا صفر تا یکم نم لم کارت سا ےس

 هوار اما زاب تری یس مر ہء دک بادی هر

 ہو ہل کاہے شر ریش دیس : زر کل قن م سراب تم نب پز

 تونے س نا کس تایاورلا لگ نااتیہںیامو

 4 اردار صعود یر مے د بیو اهل | حجرت_اهنم ةفوتوماوإ

 ( یاد پت خاس
 ۰: سی تر ار یا دد یر ی و

 گان فرج “ایوب اے ںی تراک زا تایادرلا نت لکت اانبیدیامد

 بابا یورو وا بلوچ جن ایلور اما ندا تره روشی سی ےگ

 ناروا ۰ عم و اس .. سہ ےت رک قل ےس

 را بش طا ع ار یش سا ہٹ دوا بکرے اش ۱

 باک ا ءالع قاو ب ل ےس تو اپ اک اک سا ںیم ےت رکن ایہ ےس بوس بگی

 بق ضش حرا نر خاور پت خاس یکی ہا تایادر لئ ا مر ےن سو سو تکل قن ےس

 ںونود نا. رر گووت افلا ںویےید کب سض تورط کب اپا رس ےب

 تا مال ےک لت تابادر ی 08 نشے و



۱۳۳ 

 لیکر کا تم: سس صور ۱

 تشکر بس کي زرا صر تم لکی باما
 ۱ - )هند هد هک ےن 02 ستم کا ان ا۷٥ ی ول یی

 تا اسلام تستر یک صف یب پآ با

 رو تسدربز تک کن پںم تو ہے کے سوکر ےا ےرکر بر علق ے ےک ےک باخ
 ۱ ۔ےہ یز اسلم ارق ڈر تک یو ور

 رسا يا ی یکت انار
 رد تر ابع کی ریو تاصوج با مرقد قر کت اک تإ سا رورو طی

 لب | حط سکر اب ےرگریرب علق نان سکیم نام ژ ت اڑ قات 24
 ۔ لپ ےہ درک وسبف نرگس ےس مود کتا کس خا تاس :

 وا بصع کس لک ور انس یگ ںیم («بسلعزبو درب یی م اتے سر

 رپ رب یت یم ںوترایع یر صروا ت اص ا انس | یکی را لج

 ۔ےساد اج |*مانراک< ےن عیب وبا ےس ی ریل پٹ اک و تارج یک ترک

 | مو هست پآ با

 ارا ےک ت 7ک یر سس ایک ا

 تااضک ت مر ابعروزت 7 من سر تبازگرظن شا هی مرد

 روا یکے ناوج ےل تابع کر ریا تا سرا کج یر لع ےس

 ۱ هیون لر املی شی < 15 لت ر لرز ے شرت عوض

 اس 5 ےس ار ےل ا لح ےک HE از ایر

 فنر یاس ےرپ ب ر7 ہیٹ ی ھا کت سا پمپ ےن

 ۱ . ںیہ دکن ا یک
 تولد ایک ای رول یاب تک زر منی اش ی( یا ام دادا یدک برف ڈا
 ل

 مس
 مم ر
 ےن ترک و وسد منش رکا ںی میخ رو هرم سوپ + راس ںیہ



۱۳6 

 ۳۳ ۱ لوښو رع ییلاج مرا کن قس ا ترص ال مات ! لاش یب

 کبد ناب ز کپ آے لو وج ےس ےس رکا کی ایب ےک کب وش لر لی ل
 (بیعالطصا یک ثیبدص لو لر ماس ا یھی وہ نشے ی ایم ے ر سدو یس سن ےس

 او فو تی اے ی یو | عجم ام ےک ل سا الم مارد ےہ اساسا

 تکی ترا تردا مي پی ٹاک اھ رک
 یمن اند ایل اروا ) ےت تکل ار ارم تب یھی وا ہدالع ےک نا

 2 العهر نیت اھ ںیم تم یکم الساد ۃابلصلا عر وضتو تقوم یا کے سا ان

 لاو لاعاروا تاد اش ےک م ااو لنوو یر ووم ع قا ناب لاکا

 اب کر اقا سا يز ر تروا لداع بسےک بسر ادا اھ اسے اک
 کت یارروآل مت لوتس ا ےس کب وض تل ۶ مر ہیلع نا ملی | لو فلک ہو

۳ 

 (اکاتڑچگْل ار ۰

 کم او ہر سیل دت وک( اعم ےطساو کر آرا سا لا ذات ان
 سرم سرقت اج ںی ےل عدل اقا مد هک مرهلوصا والس کرم 0

 ےر اه وداع الماس س ارو] قند حرج 1 ایدارے او سو وور کرار

 ںیم ب ا ےس( یز ال عج) سا هد لکم ےک ل قل یں رپ انکی کت دہ ول سیم

 لا و لصا ےس د شرح یی وا تلاطم ےک طر لوا ےس شربرم لود رلع

 ۱ ۱ - بالاتر
 ٠ یت اکل تما ابد کرا ت ریہ ةر ربا تی یا ! لان یر صر

 مننال سنا ل وہ ی دارج گپ کل تن ت ارت رص لوصاو اب ےک ناروا
 اش دات کلی ا یھ کاک ا ےہ ترتیب کا لسی یاد
 راد کہ کس کک اکو کس ات تر بال ارس رو | ےہ

 سیال یلد ہو ریو تاغ ب پتی درں ایل ہر ولا و عباس ا ےک رول ودا

 شرک را هی تست مد ایڈ بسر اس دو کار روک تر دوب



۳۹ ۱ 
 ےک انا ے ںؤرزج زلود نازی یز تدارک ان ےک یا طباض رس کا روت ےک

 اروا لبر یک یہولا قلته رر یوا اس ےک ا١ ترا سو مد با کز سیا یا ےن یم کٹر مہ رعایت لم
 سرم ین ملص لود هوا ئ ضم : fe سیروس وقت لزلود ےک
 رب تر یر بیام لب سرش لس ست زوآ شریک بتا تو
 ۱ را ترس مت )ال سرا ون ل ارتسا ارادت ۱ لاش ری ترلان کت وع لی اک سا
 (ۓ طل دت یھب سال سا ہم از ناب ال

 داتا لب انا نوشرع) ںجٹحبزاغأ ےن فی اب نازی ! لاش ی سی
 نره ےک داع ٹر ام از چی تب ارم یقه نن اگروا یرہک زنم ےک ناگر ندا تداعا کین: سگ تله با
 بر لار 18 ںیہن منا یر پ دعا سیمی

 ستیاوت ۱ عر م ےک دال رو ےک للو € توت کس ی صو زج ئاپ ےس لسو یا
 ےگ اد یخ ا ایج) سی هک مچ لود نت دو مس ید ںیم ےک
 ےن جاندے سا ۔ ےس طاف اه یھب قیمہ انا رکن ایہ ںیم ٹپ اک فست
 اسکی سلب ےک تک ےہ اکے وخد یک عت قوم ا (لالرتسا سایتی کرک ک
 هیوا ارگم لو دا من یربکد ٰیرفصےر یم )زہ لود ےک سا ہک کج
 لالو لا مسلنا روا طلغر سا ےس کروز ہنس ینا ضحئں شم ام تی اقا
 یا ےس ت کھو تلو دب یکن اتکا اروا ےک رپ دوا یو ترک ٹیک
 س ےنک یم کتانی ترا میک یی ہکلولاوجردا لنا
 نسل م ضا هد ےسر رک از عاد ترو ںی ںیم اے ات سو ایم اک
 ےک ہل کت فسخ تردا تارن اکا ےک ےررلا نیر قطر
 رو قلت ےس هی )فای دوا سانپ کیا پیک



۱ : ۳ 

 یخ لا E ۔)ےدافت

 روا نیر لباس نا ےک باک ا ضح ےن هی ہول ارواب حیا اهم

 سوق روبیک یخی تاج ست ہے ضون یکے س اھ بشیر وا هنر رک
 Se اک برگ ی هر بم رم کس وترابع یکن یتش نا بپ نا طءارابت

 | شاک رزرو | تو ےک ںوگوکد شنا که ےہ نصا قق اکر وا باتو

 (ےس طاہر قن تاپ ناب کرا الف تگ

 ۳ تم کل وق را کروا ف اسان ت اشم ات نیکی اض هی ہا! موس

 نہ ےتے کرار ارا سا ےن یردزہنیس برو | يب ترکی طلوع ناروا
 3 دی یو بک ےیل سیم نی ےک تی یت کھ ہیر لا پز ای دلا

 ےہ اکو رم چ مبنا شا رب جی مک یب لم لعل وت ےس هراز
 2 سبب ٹی یکے سرک اور ی ّیرح ےس بعک ہے ولار کا( مر ل ا

 کا روس ریش او در اح ںیم یر د سلب کیم با ےس تایی مولا که
 وگلوجاور نا گهر وبا ترنحح( ےس تقاح نی لار یضبلود کنم کل وف ا ےک سش

 ایر ون تمیم کیش شا لو ترک اور سیا بیو

 بوس نط گر بسا تست یاد مکی ین لزم یر ںی

 فتا ہ ریہ ولا د کرس ےک ناسا کل جوا اج ساعت انزکا دک

 پس ماہ ناسس نا کویت سوتی

 ۔ںی ےک کیی یاس گیل روکا

 بتن نوا یا پرکن زشت ص کت تیت تقایقحرر قارنا تارا

 کارها یہ ےل ظن یک تر ور تیت امنا ے او شکن رک

 روابط ورکی | برو | فک سلم اکے سراب رم رےہ یر خعستر یک

 کک ا زننو راگناروا هیوصن قطر غ اود لد ےک هی مولا ! مرام

 کوبی اما "تہ 0 نارد ےس ٹاپ ہد کر ےک کا
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 ےس نعت یکے نوبل ےک ٹیرکدا کا تایآد رب نادرا سم: تمار عر تح

 لنس ںی ں وسلب یو ےل نکی رکو ج رم اار نوب روشن ارد | که مت
 یکن ا : ںیہ7ت مر رکن تنگ قلب ی اہ کل مے دولاو یاد ام
 7 سام اچ ولاد یکے س تا ےہ کوہ ےس

 کراس اعم نوک موسی رولا کس وی! ا
 اگے یر ولا دوم ںیم مسیح اب اتر یز رت ن نصر اسناد ملس یم
 روا ایدروو کف کبد کم کر گر یش برکت رح ل او (ۓالیچیداچ) ۶احس
 ا )بل اعں ارگ و برم کن ابد ان الناز سی کک کت رح ا

 ابن تویع«ںی دحل ا نیا حرش ناری | بال اکرم ہد تقوا ےک ے نا بلطم
 وچ بدطمز یہ تر فایر تایادر یکں وا اک( ی ی بیم ٠یم ںاہول علرپ تا اترا
 ۱ 7 ۱ ۱ ) ۳ ا

 لیہ ےس ی تک سقف تجیز ارم ۷ ییز تس یر صنت کی و
 ۱ ام کار کربن مدقب مے هی ولا پٹ ےہ راشا

 ےن رک ہا اوکو اتکا دوبل کا ےن دی ما سینو هم
 ب ےک رب تام کریس گولو ارے ی ارو | تسصو تنم اعرو|
 اولا ۃر ادرد | دوم | نوار به مه رکل اد گیر صا رزولوشن
 ر ر سا ہد ( گری تره )دا تایم ارب ا پوکی الاد یارب
 ہراذت لر نتو تماس( تاققا کم اسا نانو در ید وک ر نا هو ہک ںی ےک
 تراز بندی را لیلی ی لوس رن ےس لوو تاد گال اه ےک

 ہک ایک سرد اس نا ےک ند ترک داف اک چرا که سیر یک
 مرا ارد ناب ترک را ےس نارو | ےگ ہت ہےس نیت نا هد لی مالک ۳ « نایذم

 و تست را گیر اکا یز رتی او ظالم از لام
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 ۔ کس ات تہ سم ےک نم ےس جد کا کرک سپ ها

 ےل علت هنر نیک تہ لٹ وجت تر ہرہبایزآ ںیہن ا

 لب اتم ےس نا ںی ےک لمس ادا کت لار ںی ید سر ام ماچ پول

 ۔ںہ ےت ر مولد الا ےک فید تیر

 ںودارب تاور یر )ریش تکاب که اکر تا سايز ها بلا

 ءازےسور ( لب سکی ب پیٹ تاور گه یر وبا اد ہور ںژ کب رض تط کے

 گہر ںوتاور نا گیا کر کلر هی ایپ ک

 ارم وا وج داد من ےک داد مان نا هیرونا فک نیم با صا بر کد مو ا راددمز اک

 قو ای یک ںوّتاور ی اروإ بت ۷ر و4ا ےس ںی بوض ٹر نیک

 تای الس ا راد ۳ سٹور ہرا ار کر اک 0

 جٹ رم ےہ ہک یہ ےک وو درول | اچ (ھتےترکں کت وش

 ةا رپ لر لالع کہاوت دپ لام چھ وے ٹوجگر شتر لار

 3 سک بس وج زر ی بوض تر کو رو | هو بس ت توت ےس هاو سا

 ایا مک را یکں رس تا تیره کا کایہ ںی لی ورک وش شک ت رز کد ےیل ادا لوپ

 تم ززد وف هدول قعد رای پٹ ےس گیر داتا ےن یفیروبا) ررگش ےس عام سا

 لب رج یر یک ےک یا اب دز زیتو بدارما سبک نو کروا

 (ںؤاکد اب! لر

 ۱ بدر میم تفرش نادر کت نیوی بات ا ےن و ناسا

 ۶ ضد وا ےنوہ سو سرا گا کل الا ک ےب ا تاقرااسب کفن ےس نا ای اگر اض | ساع لطم زرہ اک

 فیل نیم اج ۓتوت ںیم نوح لنوو ول ی رازابرد |, ہل اخوج سو ےک اج لگن اکر

 ۱ کس یم ںی ها مااک کش ارگ

 ی هيرو( ١ر لام

 ت او ضیا رو وط ےک اطخ و وند اعم اوج اب د فاطمه ہت اد کر جن یک ممے ٹو و



1 9۰ 

 وم اب اب تالخ کما کر ھول ناج ےن ےساو هر ی انس تو انکن تا تالخ ےک
 ` صد اف ںولاد ےل دب شوک م تنحل یک شنا لو و کسب ےک سا (ہدااراذ عنہ ها
 و : ٠ هوو ارو دال ما لا ٹو

 تیک تند کا هو خت کای اب یاب قلت ےک ٹوھجی) هیسولآ
 ے اوم اطخ یکے س باع سرب ےس رد | ق یم 7 اسب ےس کو ناجا هو مال اھ ب
 نویسی نو اور ے ا اج ورد یکے تاج لم اے تو نیز تاب دقاو ترا تا
 تایضلاو ءاطح ا نم بکرم تاش ۷ | ےس ہل وقت ےل کا ) یھب تاتو یر اں
 رف اترے ےس ابا کس "بی ود بدا “ےک تی ا ات ازا ( ےہ ال کرج لوم ن اشا
 بت کچ لورو نفس سس نانا نوک کس ساز بر اتفر گی تنگ
 (( اد بدا که ندا یے ان زی شهر تما کروبی بار سا دی ہول ا تقی

 ےل وا شم ربوده اش لر کرد تا او لرم کارت
 4 هک پال کر ازم ےک بالورد )مر

 ےن ہیرو ار رنز شر الا و تک اغ اتر ںویلاگ شف ارز لا
 ہد وک جی اتو یار نر تک واسم تره ک هرز ا تزفح
 بار سا لی ےک ںیرکتشف افر دم کو ی ی سا یر هد ہک م ےل اج
 نا اسحٹ اموات لت سا ںی کرد ںاہل 1 نمي يه ار: مت ںیہ ل م
 : ب !ارگت راک

 هلو تیم احا اک ات اک کای اکا کوا امواج ۳
 ےس ےس | بلا هتل شی اک بر کوس مع سک ھی
 لک خیرا بجا اس یم ےس سج چک اب کا کیا و اما اما جب 3 اڈ ںیم

 اک نکا ېس ريکا ت از مز بچم مگ هم تب جت دی لاب ءانا .
 بس تاب ایک یم کا کمد

 1 ےک ت باز ےک اپ اروا تیدازن ایا نارودے بت ٹینا ید ا 2ن



 اذا ٦

 ایمان دب کک کیتا جی بیر تایل هدیه س ںیم نھ
 هو ترکی سام مرم ےس زراعی یک ا لب تتیقحود یک ییا ےن نون

 ہد رک سرک ار یھب کس ا سو اتش اوہ نیلا اس فی نیلا سلم

 هو کے ساگا مازلا یر چ ےب و! “نے ےس یر مارکہ مگ رخ صدد ارم

 ےن وہم ےس نما یب ن یاس لوقل ےک نر جس وب انکی | ےماو ےن رپ ل ضد ںیم مالا

 ٭ ہہ هام مج ے مے مہ نم ہے مج ےن .es omc مج ے ہا

 ۃولصلایلعا لوم ہو کایہ رتو کت ا 8-00 ٦ اس ت

 در کد دا ییرگب بوش نم یک پآت ایادر نسل اک نگار بل ٹ وج ملا اد

 سس "رو | يس رکی یورو کورس ی ویگن ا ےن( ےس قر تب ددا یھچک ا ار ملکہ اس

 _ لن درگ رسیوگت ی سو ) یو د چول ےک یکن تا ںیم نا ےس ےک یر کی زاسلعج
 ا ال یم بیز ےک نا کر یز تالعار ةسا ۓشر ںیم ماا وت گولی ہک یک

 تارا اعر | یر ارا رٹ ر درخت ہنس ندوکن روا د ےہرکل نشرح یاو ) ےس نا

 ی می مکن اب یر چ سرکه ٠م ہد رک دو اگل ےےردا ازا هک رک

 2 ات اوم رب ےک نا ہک یی نیت اس را

 تقی ا ید کن بما اخ نح ء را دم “لو اا ںررا ارس ںیم نئی اگل

 رو راهی ؛ ےم وج از یھ لا“ےراہ سید روک مے ایٹ وک
 ین اا اوم. ۔۔ رک الع ں وکالت تا کسر ککے ایک دد رک اقح نی باتا

 کا یبا در گن اچ وو چرد ںیم لاھ ب لاد ایا ےس با
 مک اے ںوھت روا ےب ۲زال نتحے لا ےکانزم یک کک ۳ ۷ ایکس سیا ( ےس مد

 ۔یگ ید لرب لا تراکت اقع یب ےگ ارب ےک قوم | مرر پردا کرک

 یہ گا ستم ایہ کرا عن و نکا یو ۱

 گاتا - سند اد ےس وڈ ن اوکپ ارپ سر ببر بیر ب کن ا

 7 قت سش چ سا روتر روا تنور وی ے رد
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 (ےس نانا توتر هبلج

 تنور کا یس ید ا اگ ےہ کک قم ےن سج تازود یزید د کاپ لار ےہ

 یس ےل الام ےس قزر ربا لاک شے ق زر یم ںیہ ےک
 (هسلا الا ےس تلود گر شناور لقع کرد | ار لب ےس درنو لق وک 7

 ےیلاے تڑککی ڑب یم باک ٹا ےن لوح ا 1 : کے ہی ځو ات یسروبا امہ! ! مر

 ییایزممنآزوا کس تناسب نا شر کشک سرو ینقلرو | یل

 ۰3 ےک ےہ سر ہک زا ہدف ںی جا بیک شا تام 11

 رضا نر ہک لات ہک ےل سرا ےک نال چپک تال یکے ولد ہا

 گیم رتو | تنل انک والس ن اے نو ا سور یک ج یل ل اڑ رتن یس بدو

 ےہ رد ماس نم اروا وبان ےس ںیم نا پس ایم نا لہ ااش تما کب
 بولا نیا سر چل | یک قدیر نس یراریخلا ٤ اچ باتک کیری 2

 براتی ان گیریز مر ترانا کهابتق ہک سا )هد الم ا جات حرص یک

 ںابخالا ت ویع کت بیک نم ہر ]۱ تنا

 ۳ ا عزا کابمابط تب ںادططخحا کا سرما 7 لمحہ گری نا 5

 رات کا نم دادیب رات یک بیطخ ۳د اہد۷ ات کک توقاي

 ات گل رد تیا بم یش اب برام بر هال مولا عرش ۵د

 “ام اخ کی لایت (۵ر بد ۷ا 2ن رخ کیدالنب (۱۸) قرره وب کت یدلا ترش

 .یدفص سم ) قل دصلار ت |دصلا کیدیحو مار برلقلار ا کی لات ۳در ۱

 رج (۶۴) ما یم ۷۷ حرش اتم« )تایم ا تلت ف تایم | تم یک
 گالتس ال دل خم رات ٣۵۱ ردا مالس اک !لبق بعلا کیف اسیعد تا ںی

 ةلیمالسالا تراضحم ا یس رکن او یذر هیمالس ۷ا فراعلا ترک اد یریثاطرب سر
 پلف مالس کم اضح کز ای عش اہ ۱۳9 ) ےہ لا اسم | کشف مر

 یک نملکررپ )٣۱( لوطم | برملا خر ات کر جت اروا سجرجزروری ہد ا یم
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 مالس۷)ن ةي | کاتر ابا یر داپ سق سر هیمالس6)بوعشلا خر ات
 مالس کا یف ةيدرشل او جںتعلا بال یز ٹوک ہد

 ھو اس تسرف یکن جا( دو کز لوٹا نا ے وک کا ہي ۳

 ہک سام عن ےس نا ںیم نم ی ف ا ہد ےک ایک لود دوا: ےس کس ٹی ماس ےک

 یب اپ ےک مایہ ےک لب اوشو الد هی ا ےن ںیم ےس ںوپ کار یو شال ک

 . اب ایدی گریز اہوررف سینا ما کف کی

 را کز« اش کا اط وم مار + صید شراع عر تردا تام ہد بیر

 ای د رار امیر ا مالتی سست سہ ون

 ۔ےہ اب فحش یم نار ےہ شفاف کک نو کش نا.
 “ںی داسا لات نام اکا E PE ST اک

 ین شق لطم ںیم ےن رہ اسے یب تن نام ےہ فوق تا روک ست

 بز ےل تنی شاور یر رک | لا نان تاور شم یا

 کر ورم ایر گام گندم نا سر ےل ر 1 مه نسبی ےس

 رب انک یرولا ےن ں و ا هوا ب ےس وس تہ روف مے رار خو و خوب س لو اج اج

 £ نل نا تا رو | لاوا از 77 ۶ ابتو نوزف ادا روز تیا

 کیلی ار نیتغز برج یر عم کک سا پورے ےل ساس لو ان اج انور داس ےہایکرامتا کم

 فر ب “ام ست سم هلساد ےنرکیئارس هرز سا ایک با و

 و نکن حسگر وا دا ملع جے امکان ایک ۲ک آنا و بلاط اد

 بایت سس پز تم ان ںوھ| کے وید اک یو |! ۱

 رار ار روا دکمه اف دم بال نرخ ای کی

 لذ ارتردا ہد یک فدع ٩ نر و ےن لوح اچ بز ایک طب ارا 0 ہو سید

 درب و اھ یر گیکاک اے وم ڈس خزر ںو ات

 تے باضرو | ہرعاتس کوا لود یر کل وبقکر لیتو س نا



: ۵۳ 

 ےک ان سکو لاج یکد دور دا تحت ےہ دغ سکو و شب یکل ورم دف ) رکا لا
 انکا ین سیتی یر با یک لک و دق ۽ یک ترص اخ اہ حت
 ےن اسا رو ےہ ایکہراکل ته یر اف را چسب رک و ایک رد ا ابو کل ویر
 رج بیک ب سود ایکو یانی اک وع یک ہہ یھڑ ار ےہ ل ویقوکں راکت
 وب ار روم نما وم ناتو رم فر

 روا تیرززت بنات ترض ہد سد ما مارال ںیم فیت ا لباس ےوا ٦
 ےک نیک رکےن جس اہ کفر لہر جررچ ارد | نیر مکه پا جرم بک 1

 وکی رے سرو | تلف سا یکن ا سرت یس لب سهره ایی | طب اونو دعوت تیک
 در گیس اک ا یکن قع یب یک ار يہ قمر وتر دا كل ہد هاو ےن رکم اب زا تخط
 گن گرد | نا, باک ںیم ےس راب ےک لوب دار ےک ارد | ]ییہ )کسی اهدا( ۲
 سینا | تل ط یب نکس یا شو کوک ںیم ےہ اےک ٹہرم نایاب م اتے رعب

 دوو ما اھچ مکے ر یقاب ےس لوک ںی ار سکی وکرد ار ایک رایتخا ےن نوک ےب ۱
 اک ں ورم تی ری یک ارج کت دف ہد گیره ےس ںیہ کہ ہی لوک

 ۱ ( اد لاک زانج اک رص نادر مد ا ایدرکم اچ
 ۲ ے٤ ایک قت تپ ای او ایکرق

 بک سم نشو جک نجییصل ی ول ہے بو ےہ ىہ .
 تیارعا ییاردا کس غم ت و ینا رشد درج کو دین ےل ےک تو تراش وں یم

 کک مر لی سا کے رکا کس ںی نا یے وہ اد سم | کرد لیست
 كا کلاس شی ہیلع کب تره )گربه زر کس ےک دیروبا کلہ باک
 رب هاتف ثا لان روپ کر اب یھب انرکت رش ماکت ا

 ہدازےس بسے کل اغا رابه دریک( یے ) ۹ ٗلاع|نیرسخالاب بت لھلت
 تمرینات لاھ ں واد ہری ڈٹ ای دیا ف میس شیلا

 ادا شراب نزار یت شکن ہرن ملنا تونس مجد ۱



 ۱ و ۱۵۵ ۱ :

 ۔ پس کے رک 4 ۱ ۔ اعنص نونسکب

 . لاو لا ی ےس تا ایہ قل -+ وي ے انوکا مایا متر ۱

 یکے سنت عش رو تی دو قد ا یار ار هر که كيرلا ةت | ىلعءاوضإ تاک

 . ۔ںژ بہر ےک ا

 هند لا 1 بولا زط قو | کٹے اکے بلا )

 _ ےک راع لگن ےس تاید و تام | یکن صم کش ای ےرسود +۱

 ۰ ۔: ےراشرا ےس رس لارض ب
 مار یب د ددا چ اتکا نھی شاردا ی دلی وهو قحا لوتپ هلل او

 ` وال اشک ۱ ۔ لیبلا



 هل

 توست قشم
 اوکو تار ںولم نم کزرک ی لی تاکہ له نوت هی امری کی لس کے پر اض تا ۲ اص ج
 ۱ ۳ ۔ےھت ور ترم

 کر سر نجات بصعت ير ن اروکر دا دازعو شل لا ا اد

 ۔ اکر یم تاب زب هراز د تن قرب تلخ ےک نر اس یب او ےک پرو ہد کا ایک
 ےک تر شکم اوت ییا بش تت الط ےک نا تاب د تا اد سیب ےک مس سرا

 سل مو نیس سفر تست سم لر ںوڈ ا نا کد اس

 یز ود ےاد ذیل, درگز سلف نیل کن از وک
 سس تند هتل | قت کی لس بصمت یو ضع ہت ےت وم نا

 و لتا تارو توک ال اجا کوب ےورک کج نامید طدردا 73

 ںوتوف مد ہز ات او سه را ماس کن ولکه رده هک دارم یاب ید نو
 ۲ ۲ ھا اک یی اک

 زاوا زرو ا ںوہانداب ےک پرو ام ریل سو یر همس ی اسی اع لوو ۳٣

 تدارک داریم دای `
 ا ایک 1 اهر شر یکن ونیز ز بار اتد یس دا لو تر اکردا نوار تورو



۵۰ 

 را "نت ار تحار كا او نشا ےک اد )طا. ےس مدرع امت کتا نیر )هد ےس ج

 عام د یک ی باقی ںو رج ںی وپ کیک تمایل یک تو برذت ٠

 : الس اے وپ ےترکن اکی کن وون ناپ سقم ےگ جزا دارید ےن نور ناز

 نوش 7 کم سوپ لازا یر امسا س ںولو ےک ن | گالی درک اهر م

 دز رک تررټر گم اد کن اشر 1 اک “وت ِاقور 7 ۲ )4 تورو تلرر یک

E.کرو الع یی ےک ارد هک رد لا ر یر وب ےک کلر نخ کک کر مود لسا رول  

 تاب لوالعرو | ںوتساب روہزرر اش اب سم رکن ور گه ج از یلاھخ هور وت یم ر ہد دارماخر

 و تب نوررو 27 يالذ صلی روا اب لک ےس رنک نا یک دو اھ اک وم ہت ک

 ےعتاو یر نین یو سیم اد کند ےن ته ے اد اک دام انن تہ ںو شر وا سا

 ینلا س نوا هارد | شکر یکم ایسا تابعت وار ا گولی کار وزم انا کے ہ

 ید صو درود اش ر اھت مور ی کن ادوح سنج هوا و ےل ت رک نو بیر نو

 نر تیمش( ییونلو اس اوو ےس ہعد یک حر ےس برک لام مال کک

 ۱ ۱ یگبردزم ان

 ءا اچ متری وکی لار شود فسا ارت مام ےک پریم مرگ ۱

 یراتگدو ۱ گم از واک خر ےیہںإ او تا ےک و زم کا اہرناڑساں ان ار

 جے کک م سدت ند فلا ن یک ںوککی یس تا ہم ی اهر هو فراصم

 تون ردا تت اط یون ہم السا کلام نازن ها ےس رد 07چک

 لوطن ہک ید ہنگو یا ںی ےناپ بس لیدر
 Is تا کس اجے از اوت ت الط ےک وف سرما م1 الر کس سونپ ےہ ںی ۶

 ي کور کردار ەد زل نل ردا عرب نارہل ےن ا ار ۷ن رپ سادا

 تر رت گچ دا نیو نزد فاعل کم اوقا بر السا کلام رمی انچ
 ےک سیملریپ روڈ فیر تر دا نانو مولع یقرشمرو | مدد ا ںیقرشتس ےن سبر د| یھت یک
 لن ارت دره هری چه ےہ بار یک وتع اج فل عن زر ے او



۱2۸ 

 رب یاس نیل ےس یر آے نرم یا ورد ا یسک از یو

 اہ یل رپ نژمە بیرت ددا نو مولعیق ضردا یراس رب ائے رادارو( ست هر ی عين 6

 ` ےس ںونالسرا لس خش طاقت رک رک سم رک

 کا ےلسای ایک یوو نو کوکی سکوکں یہ ےرا ےک ب تمور اق ےک ناروا تو ارعد ت م

 بصور قلع رو ذی وجو قبر تام | ہلا بی مکاتب و« کن |

 لری الس ےن ںونک آر و | ںی ےک د ےہ شتا مالسا س پت اج کی یفلبم کک

 يف ادرس اط یر إتبع ردا مدلاطم مراد تم 2 اد ےک نوننو مولع

 کن موعود ی السا یھب اس تک( با اک کیر تس و ےہ ی

 اک ج بڑ کرداپ اسید | ماع یوو ب سخت ہوتی ۔ ے تورس نیب قد تم عل اطم

 ' انرک ست رولت ںیہ کم اسرار کد تیر ںی یم الا تامل بر قمع او
 در ناتو بیتی وک ی الس اردت ھاو اک نج ںی فنا رام ہو ای ۔ےہ اڑایا
 درا زنا بازض اد | تا کر دار ےں زد سے باج کت ایر لم

 هر آں ب لک مدر هرش مے انا فوم ےک نزن دمو رکن یت بی وی انس.
 امور رگ الف قید کرک سر کرا رکن یو بم تير اس هو کد

 ںای اص کای خذ ہجر دنم ںیم تاک وکو نا . اس زر
 009۳ کک | کرمان و رد رول

 ارات اےک دس روپ خرد اگ رپ سرچ لار ۱

 - وے تایاغو ضا ا کر

 هو د
 ۱ کا

ES ۳٣۲ایسوس ٣ 

 کارکرد وتی و کد اشیا رواوپ ۲ ارن ر شدا پر ۱

 ۱ مر[ ہر یز



1۵۹ 

 سس جرم در یہ ےس ہعتاو رو ارود تن ےس تققج کبری السا )2

 ۔وہ کیک کل ایان دارد |ریقاپ دام[ ےس ارو ار اوور حرکت وشر نا کلا

 مد یکن وم ان اند لہاج ےس تطش یک اردا جازم یت ےک درش اوم الا ( ہد

 انگ دداصدصیپ ر کراس رک ت اداعد تالغا ےک تطد ککے | ںیم ے سراب ےک لا ےس ۱

 )ا تاد ابو خا ےک ناےسے کک اینپ رت امہ نیم کو شام یلص ارگد ظافل )ر

 عبا ےک ت اس ایت ضو نمرو اےس ار وک ینا کل قر ااو رو ا رم سرع هر
 س نا تلاطح تاض اجر ضررا ٰباددا رک سارق | سکس زن گر نا )اا
 هس یرو ز ۓیسوا| یر حد ثب ںی سنا ترک وت اں ےک د روک ضن نج -) لو ۳

 | رک ج ایدرگدر| اچوک جز ایل ماکے س ید طب ںی لوبتو در ےک صوت یر انہ مار
 7 ] (ایرکل و

 دز نشانی ٹنرحل امر وا اک یلرت ںیہ سوت دار الاد ر ملا زم[ لر
 1 ۔انیل اکے ین ین سین اب ناعم ےک ورم

 ی وزر تدمر دا یرعو تم لب ب اج اےک نا ںژ ترک قنےس او ےل د زف انج مد
 کن رباتکل رک عد سا انک عین ںر فرم اداس واو ےک دز بد الم
 کو کہ رک ا ںیرقیک لوک ج ےس ار | باک ید گر قف رام ےس
 تو سيدال ترک بیزگی کلا و ےرکتب اور ںیم طور ج فلا مہ درب
 ند رسا 4 و بن رپ ۔ےداہ 9 اد تازکاےس نرو ا ع ا شئشہارخ

 نا نون مزو | مزلسا ےن ںیتر سن ا بگرد ا ےن تابوت ں ایان کس جم
 وَ ی ارب له چیلر ابا کن رہ بیشتر | بدآ خیس ی اتد مل
 ۔ ےس اھ ایاب
 ۱ اره( نیش سن نیا لس ی یک وتی ر ۱ 5

 ۱ ےس
 _ دوا تراہ یررپ یی ریشضاف یے تف یا انف کی سکا کار پ ےس ںیم نا: الا تدان کن ا اس قره اطم؛قاوازء رنک وفا ئاسو اب 4 ر



7 ۱ 

 ایسنا اکمل قوم لتا کن ترور باب ہد ازل صاح تیمم
 7 نا ںیم ےنکش ٹیم کیم یکتا اه لاسو یا اردا ںی ت ره یم 0ا

 قلعت ےس تارونو یاسا ےہ لو ا انہ یک وا کل اسود بابسا سا ۔کت رع اس
 ۔ ےک عج ی کسر رو اوج ایر ب هرات اقیق ا انکی نا

0 

 ورم یل | کیا اهر ود راس رب ۶ 1
 د تل دد« تس بیس بار ی بس درآن گور ےس لاد نا کہ النےرر /

 مهم مس ازل 3 هرات (اخَماو تتش( نزا فتوم لب قلم |تور

 ل ایگ توک ا ےل ےک اعراب ںیہ تال اھ نا ۔ںی ےل رکا مرا ی ینا نیر

 ی
 7 لک یم

 سر تشک
 گر بیپ مهد تر قد برم تاققا
 یر ا ےس راب وزد ندد ا سین یی ای مرغ فل ءسوز ار ںیم

 ی سرگرم ام کا کی ا ہد ںیم یک کا ) ےبس لاج وپ تیفقاو تب

 رس لب ںوگو ف اب بم نا بز ۳ ٠

 رس سالف اد تاور | تیقوفو تردقم یکن ارد اہ کیپ سفر بیر ماد ےک

 نام کت اور الفا ی مرت شق ےک ناف تان.
 مبنا. ےس ادرک ورش یہ انکل قت ڈا نر ادراک! ےک ناوآے سیب د تچ

 و الي کز هی ض دا پر هر بر ردات ار زف | ےس نارج ںی ایکتارز ھے ییا سب ےس `

 “ا ناس ےک پت قو س | ےہ ایدرکے ور سا مالسا نکے ار لا ےک اے

 ۱ کد لب ملسالارخ فیلم ا نت ناهار اتاپ اء اماچ سیا و
 چ لاش نشر آر اما ء ےک الہ الس ےس ب | تم اوج لو کی

 ت اما یکم کرا بحاص نرل ارضی( تسون راد گور امد کرزی ا یہ سک ےر اپ هل
 بر سیال ۱



 ھا

 ترا ںی ےکرکن ایب فقوم ںیہ سرا ےک تنس تن £ باب کسری رد

 ےس ردا ےب یر مه نرخ یی جس ترک تای ںی ن لے
 1 عوض پی ها بوم یر ق با ناک تر تس

 ارے تی ہداز ے بسر اش بس نو

 حس ۳ تن 222

 گیتس رتر سوزن ١ لینزک هور یر تد تس ید یگ ۱ شب یو ابرز

 نوان اکہ یخ فا ےک الٹا مس کم یش لام تیفقاد بوتے ( لیہ اک

 دد ان اگر دسر امن وا یر ص تزل €, لابی سر افق ےس (تیاصل)

 ےن قع یارک دات پل برد | ارد ا یم اصتخا اک یتیم س ا
 ےن الا تہ کد لب حر ما کم تم مارا تک پا

 ۱ واچ ایک قت رم ملت تم ید جلا وکت الایخ جارد( ےس مان رب ںیم لینی وک

 فین سرد اربع صلی کا یو ت اقتدار مدیری بک رت

 تراش یقرشتم ا ںیم ہلسلس ےس ترم غرا کس یالسالاەتفلا باقة ام رن

 سا ہم اوست اص اس اردا یت ا رپ ور یک و کارکن سلف ۲
 نمی هلرشلاو کدیفعل ار باک اء یز اد جو لر مالسالاڈ3ي) ارشملاف5ںںّیعلا نا

 نصر ادا تار دی علا ات یوم ت سورج کا کت ی عن السالا

 ۔ےہ ایگ رد د الا ربع

 ورتو خرپ تارن و ہہ لے اخیر م را“ وضو سا کش ماتم سا یہ
 اقا مر ہنسا 2م تار رب ےک یار نقد حس ا. ی ےن شی کے نر

 ےس ا ہے تر یھ بانو ور اترو | لت کا ھم ےک سا گه انکم اج ایکں نت

 قلندر گرام رح کر تنص وعز تک ن شی ظالم یک اد مک ال ہہ “یر
 ںی اکی نسخ قی ہنی چ کیی ا ےس قاس ا تاقیتق ادا بق فوص رگ

 “ہیرا ةتشالعبا وضا باک گلیمر دب راوی ویری اا 5 اد ےہ ا ےرہ اھ

 شاد ےہ یباسیل یی روس



۲ ۱ 

 کک ا کت ایف حت قد | تا گول اتے سا ناطے غرض ترا لب لاسر
 هارد طمع کت ات سا وپ ماقتا ںیہن کان کد یدرق ےک کک
 شمسی دارید يصف لوپ اانا رپ ےک من اش یک* طول صاغ اخ
 کند اک ضز سا ہکں وپ ترکی ارھ مرید ا . لک مس ے قوم هر ابا
 7 ۱ . يو از عیب گر نردادق کر ہد 7

 ۳ ۔: ایہ تک رقص هدف فت ماع قند تاپ نسل یک

 لس لپ ھا درا یار کیا اسی“

jيا. ےب نشیب عضو "لمس اه ار اعردد کل یاس  
 فمر پس ر رنلخ اٹاکل ایخردا < رظن سا یون ںیتر تادا
 سپر ےک سگ کم عفت جیپ هال تع
 2 1 تساوی سرر بو واق ا لب اک نٹ ےک مسا

 ای سم می عر و ارود لیمو لرد فو اتا
 2 ےن ںیم انک یم اسم

 اک سٹ ندا ےہ روتر "اید کک بام تسرد اقدام یل نص کا ۱

 ۔ےسایکں «هیمالسا تاس ارد "با پا ےن رانا
 ہر کٹے یی ںی تم

 2 یوم دم باد ارت نان نرو اردو سا ےک مالسا 1

 دیس قمی داد لا یا قم ت شکم بارانی نارد

 یو ےرکاکو نیو | شے نٹ یک 3 اگر دنضو ےس هام رای نس
 نا (ت لم ےک تمر یار ھو آے ےس ا فی داعش دا د

 بد اتم آر6 یخ ےن ےک آب بل ا
 نی شید | لا ےس تیز لو ےہ - وف



 بت
 عر یاس( ل اض گن آ)رجرد ایت یہ لد رکن ا ےس ( نم اط ےکر نج

 سرد ایکن کرک کے ره عضو س ارزو | ۔ ںیھ مو ی مک

 یڑک رد انب ےس یھ بس مہ کل ٢ِ مر ي يا لن ی

 اک ید دعا سگ اتم کٹ ا نازار یب ےس تام یل اردا 2

 کںچردا ( يه انگل لاک یم سا نپل ١ژ رر ےس ےہ تا اہم و تب اص

 اتو علا طی... ۰ ( تو نارا و تر نم رر ما تن لات

 میک تہ زا ےن لر لپ ےس بس ےس ؛ںیت ہر اد مات

 رک د نہ بیع یکم ںیم تم ےک یر شرع سان
 ۔ ور ارپ د ارس الب ےک رک ناز

 ۳ قرفاترد | یکن ن ںی مرچ ترس لپ ل سس ٣۷ ردا

 . فیل انا ےس تی تیک ای پرش امم شاخ مع ده نیم باقم ےک

 _ ۔واریخاکم
 ے نحر نا یر و تسرلع گپ ءرڈدددحم گر فام ایم ر

 / ینا ناای انکم امرک ےس ملک جو. کک ر سٹیئاش موم
 ای زا او کں ورم فا ور ظن ا دوو اچ کس شیخ وک

 ۔ گے رکن بغل اف س اج قر کرایتخ | ے نکرد ( ہک سره حر رروا

 ےس ود سا سرب. ناب یر تولد کہ یر عضو ای تاج گم نو شم

 لر یاس اب کم ہہ کے اکمل اس آب ےس ہا ی اتو اک

 ثراعا از ۔ ھڑز ثیدا لاو دن یر تد ا کجا ر

 زا ضرر کن وضوح ار تتلو رک کای رکا ردا سل
 تح ایج ات راک يا اک ہماری ہا ات زمرد لات تہ

 ۸ به نشو تبع عام

 ہود لاین گن وی اہ ےک لم دا راز مسن سیم تھر



 نرم ۲

 تیر کن ویعام ےک نرو نا نر اور ویس یک اردا
 . 4وت شدت کن ادا درک رے پا وکن ا ورک
 رفا کیا لورم کت لیضند کن اما فالخ ےیل تاس ا ۱

 ) سلوک درد ںیم ںوش زی ٹاون کت التن ےپاوکن عب ےک ناروا عا

 تن ر ةا AN و نار پا لا ۔ 2 اولاد می

 تا هکر ارگ ندهد . قک کت نین کیداعا نا

 7 اما ان عضو ثیداح | ےس بیرفدر کم ے فا یک

 ہے ۲ت انا لا رپ یر ماما کیس كو قرششهپ ماقما ےہ ترسو ررر این اصل 1 ار

iکا دوو ای ساری مک ارب علم یر رز ایکن ایب ھتاس گر اصتخا 7  

 نایک ےس نوو بحار از ناردد ےس سرو شناس لک کن حد درگل قن

 ۳ : ہار ر1 قرن جر وجوز وا اب سرب ہد ر او ېک پک

 2م قادر گچ

 گر وب عطا قم ام صرع سما ان ی کور ےس
 کوس یب رک ارد رگ سرا ین اشک 2
 ےن اک "لا تن گا تحح ےک تر قم درک انلا ماوکے م۵ هوس اي

 ےک انآ ہوں یم السا ماج کرک ےن ا پان سکه دا آپ

 ےںوحت 21 اچ ءال 7 اےک م عبد شم ےئل گرما. کلا

 هی شیره کلا ےس یم نا . یک ت ( دل ےک سقم س ار رم یس تمہ ۱

 لر جڑ دا سکس دری ے گا هال الا لاسر افترا

 فرد کری .ےاج اکرم نط ١ذ ہید جسم دجاسم

 ا یارو طی یا یی او ما مازح ا ںچسملاو

 شرم کی ے ںیم فول | سہ ۱

 یدو د طڑزان سنتا ےب یصخالزدجسدا ی غولصلا .



 ا ۱ ۱ ٦ ۵

 دا ی سس هاو مع ولص تلا ل نعت

 ی ترم برد ا کت کا
 ی یے او ے رکے ضد ےک اعا نا یہ یر کل بلد ماا

 EA DE E اف ےہ )و

 ہد یوو داو لم ےہ لا شذ ےک سرلا تہ ٹی داع اوچ ےرضور (۲۱

 ۔ ںی اکدرم ےرت کار ترک اس یک داس
 2 بلند امن ۳

 ار سرر زی ی رز ےن نرخ اردا فو سکه وا ںوتٍگد تاو ترین ۱

 ید سا وج سلا یکی سرد الی ےک ربدج عفو رک

 تالاوسن مکن رر بس بروا ید کوسو حا( عم گرزو

 ےک ی داش بیل 6آ ام رو اد ےس تایاور شبا آ باج

 م سہ نب قا لام اد ۔ یز لک ے مکے نا بي فن امی
 نلرو قلم تاور کا ںیہن دس یھ مر ر ارن منګ( م

 يه لوک ارش ار رس من سد م سلول

 پل ریل کتیا ہد ےہ تب تام
 تیدداعا ورم سار کرک ٹاس ےک ناوکس س اردا إ سوز ےن زعم

 اھ ہدایوکرکے ا تینا تاجا کج یک اور نر وال یک

 E تزاجا در اا کیلو سیا “) سینی زےرپلو

 وسايل وه ا سرا یداحا ناصر دا

 نما کت ارد ے تیقح کت ابد م کار اھ کت او شک

 یار لب نلاس کن سنت توام یت ہہ نا یک تا اولا ۔ یک 52

 ےل ےک سکا دوپ یف ف ےک اسد یدک اش اوم کن اف ٹک ککے
 کد ورتو صوت ساکن ا یب یاب یک یوق 2 ےھت



 یو

 4 ترکی ںوط لن ےک ےک ہر ںیہن اپ تاع کار ذ نیا

 ۱ لود ضرر عرق کن ریل
 هک لقب اکی ریز دوغ درد ا۰ کت یاو تاب مما تیز کا ےس

 هم تاور سد( سر ا نھ ششم ںیہ نا انا
 ترم ا ان ے ماع لو ترا نیامد ک

 سایر یر. تا کنسرت اش اه یک
 و ےس دگر ا نیک ےگ اج ان وتم اکر عا شکن شکم ہن ےس

 ےن ےناج س کر عتود ےس مجد اک ۔ ۔ےت لاتے نرات یخ ته

 بم یر ےن یکن اطلس هدر : ےک ترکہ بب انت | ہے

 ات یی یخ کک اج ںیرفس ےک کے او کب ۔ےت ےہ در

 تفخلد توابع تخر کن ال ےس ښخ وف ید ا کز ېد چ جام یز

 الا مت کر اک ایک ر یھب ی رد یا ہد ڈاک تما دغ ت

 تلہ و س اھ ایرکل و بن یک ی اتے يريز ںیم تس ہک 1 لا

 ےگ | ھوردا ےک ےن 1 اکے یل پر شی هد ارز ےگ نج

 تان ان موم اما یو قن ادا سیم افلخ نان ارب اہ مل ان اوہ ےک

 - مک لری دہ یر 2 وم

 زی ساب ےک نیطددص یو اے اج ےن اے وف رکھ ار رشت ہہ ےک سنا

 تارک قلات ب ست گل جی E ۔و اپ نت وج ےس

eسالم. تر  
 سا نرم يک اس ےک ںورط قر وا زر یہ شود
 هر یک رب ےل ھا لبا کانام اک

 تاب ید کارها لک نم ںیم )اتکا اس

 مس رم گل لادن سیر اربن اضن سکت لم
 ۔ایک
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 0 4 میت سیر یکی نر قلع اما کرت ے کت سرب تااولارم یر
 ۱ ۱ ۔: اڑ Ey راز ترنم

 027 اظ یو ا اںوتمح ی ایسترم ره باب ےک شمرم عمو "

 چہ نره عسلی دزور حط امن کر شرم قلت

 2 لپا ںیم نج سکی تن ےس فرح شد سم کپ ایٹ ورک گنوا

 لرو کرہ اد کے نور ورم جاے لغرض گوٹ نا

 و ُس“ا2ڑ3ص ےک یی نار اغار و بسر ےس

 ا اد لربزکل عز ط ےردپ سا ےن یم ا کک ار گز ان

 ے تاور کد چوبح ن۶ اجلرم | ديروز انی جزیلفی ما ۱

 نر شار د انما مریلا لصشا لور "کے رک ل الرت ایسا

 یر کا کے خر اہ ےن نر اجپيا 4 ترک ہیطح

 تلو روم و ےک ےہ طخ رک بیلی شا لنا لی ساک

 اما اک اض اں ل مریم رسید ایم تح جرط یا ےہ 2

 ایکس ریحان سمیرا تال ٹا یکے ٭سوصقم ےن ںوھت زین

 + جاکر یز لوگ
 ليگ نرخ اب بلطلےنپا ےئایم رب نا

 گیس ابد دکن | تیز ناعز ی اضمو ت ریت کن ا يشرح رک

 ےیل ی: کس ا گںیخں یت کن اردا یا
 مومو ںی ناولےک اص اوب فید ها رکے نکس اج انکی کیی

 ےک نا تست ابر دا سٹ اج اتوکد که 2 راک
 ایم ناس ےک نورم فلات سیم ایک یو ن گاس

 طئاہر اےک ترم تل افمے نیم اھ کر )یی لوت ےب رو ت 2 ےک سا



 , و ۱
Eو ترک ثزع# اورج ےس الش پل اوا هد ےک روت و حرج دم عل ی لک  

 لار کچ سا کے پرپاظ د زا هست تر ئارہروط ماغ ںیم سلس ےک ہد
 اخ( یرازگر ار ھاو بسی ایگ ی لوق ےس یی رز ترک

 گر رکن قم تی عاتفاح يس لین ام شید اد
 دا ر ےس یم (ہڑمالت )باحصا گن ماب ےہ لی مم اوبا لخت ب

 ڈرو رپ تاند کب نا لب لکا بر وا ہو پڑ کل بلا نب ماع

 رر چی سکودایز ےس ٹر ھول کول کیں "و کپ ےک ےس اپ م لاس
 ناطتلاربیس نب نی لوت کک( طی داد رسوب ۱

 و عامر بدیعی سد هلو تشیع کی تم <
 2 رول ثروت تی و ووجد | ےک سوپ بل کامن ںیم ید"

 ۰ ریسک( کز کل ادا ےک نا ہک لوت ۷ در اپ نیتی <
 ایکن ی تسرف ک نجس یز ۷ں زاینس ںوفود رک دربی نا کور

 دواک رب تکا اد ید ن ںوف تره قرود یس اکرن کلیک
 ےناج ایکن فزیک( تیا دز لک ئر مالت کل ا ترعکے ہ یردرخ ےل

 “ردد نیم یت نہا بثییداه لاو دانس اریج کی رل روا

 لر رد ا فیبر یاں یک( فیس عد کر فن سا پا رکن سنا
 . هم - ب ےو ثلع ۂوروا

 یکتا شود تے ماری بڑ نع ` مک نمف نع تیبا رثکیس
 ی کا ےرک اب ام نوک و اگ ' ٠ هللا باتکلع و وقف ٹی دیک

 بام یری درب نت Ly اوج رگ کا لمس ا دتلق «ینم راف دقن ار امف

 ! و اہک ا ےس ںی أ ,هلقاإ

 مم٣ صع زئانح ا تر کل ےہ ار حال ار
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 می ےرپ 1 اعراس اش ید نشرب ےہ لوم | ناساهد ےب اک سرو حضور

 پس فک سیده | نام اک سا اتم یگ موجو رعب

 مرکب چا قے کس اک جیپ ود تادر ںی ہی نا ےااج اہک
 هک اک کس ےٹناو اھ ری مکا کک اک وتکے لم یا لس

 رہ "کلر نبا ےن یم س اوت “نم ےس تلخ افح یکں بغل اپ وہ ےن

 ظ اغلا هک ےل ےک تان افح نک کرج کد ر ع ریز بلک ارم سا

 اوج سب یکن یز ساب ےک ہیلو ا" : بکر اپ ساره ادیب

 ےس رکی ز اغ یکت اکر نا کف دن کیا لوت اکر نیا« تل ايکت شا :

 ۔چ اگر ادرس ےک ضارن یف دوج

 5 تم غل وص و اک مو ی

 ۵ | تارک ل ونی ترم

 ےک ے یل اض جاے لر اکے درا ساکن دز ردرو ا کا وازع ےک

 ںووارا ےک( مہ طر زئ لر ومرح کک ع درشت تن وہ

 ےک اچ نر لتر ےک و ن رعایت خاش +

 بس تستر زس کرک ارو(. سورو سرور

 ۱ اتلاف کس ا ےب دانہ وسا د وح یوت

 را ترج سا گه نی اض د نا مبل ککے بن ونک درد

 لو تنش رم کز کری کے او نت تک
 ممتا ےن ںووتاردا لام کرت کد اما تانا ن اید کل ات بر

 ۱ ہہر روا یز از کریس نر ار شه یی طب ۰

 همیار کا وخد مار انار برد ےک لبق

 کرب یکی “ےس ںیم لوکس حس

 1۱ جواں وغ ین اهدا ےک نا و ےتکیرکل وبق <
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 هو ےس ادراک راپ هيلز ملعب یر مگ

 بدتر لبیک ازا باسن ےک: ۰ کی و ب

 نک ی رپ د راد فیراحا فل ںیہ یت زکر اس نسا

 ےک کند کہ اک رح حساب ےس رم یک یہ ید رک
 5 ملال رر ےہ رنا از عر او نو ارل

 نزلتنلفاک سذ پاک ج ترک تو تشن ری

 اسی رم اک( ںورہراکہ ضر تیر ماکو لم ام < هی
 یگ تان تر اوم( لب اع کن یز ے پ پآ

 رم نرواریع#ل شر ای زی یت تن شور نیل

 نیتشمذلمرر کیک 2ھ زو ا ترکی اب ےس م ایداد ےک

 ےک ااش ی مکن وش 7 ایت شبا دی اک قمر

 درک ۷ رتو 1 ےن کا نرخ تار اف نشر زی

 روا کے ہک قو ی ل فذ فعالا ےک نیر تایر داد

 : DE الرض ا اج ال یم تشوف فیت

 سر عجم دا رپ سرما ے٣. ے 4 .Se راد ایک کی ایت

 IES ر یک ر کا ا اک رتی تشو سا

 تر بے ہک مد اکڑ( سار ہو بج ان ایی کا

 ۔ کہ ےک نوکر دال ا یلع ن نشا کلات یو سا ےک سہ ڈک

 اس اؤر اکو! رقص ںی ل وقد ےک شب يرس تشزگرج چرت دا من ے قلت فہر

 کیا سم ےک یرظمم| سم نوع کسانی اعرود ” هرگاه لا
 قو رس ےراقا کج ادا تلف گو ظن مت او ایوب لرببقم دا ماع روز
 ۱ ۱ ےس للاطمو نامے نم

 ےس بیند ناروا چ اين ار ورک کر رد | یا ےہ فو” تل



 ا
 2م و وس 2

 ۔ ایگ ںیہ مند شرک سس سا نب لات س کک ۲

 ۔ اید اپی ل تکنو شما . لاتقا نينموملا هت یتکک

 ایت. یکری دت یو ا یدرکیدرت یک قر تسب روکش سد ر سال یر

 era نفس( السا یخ تند تنسلاد ب کا ا
 ین نش تیر ملقب ےنراب ےک ورع تا روا قیر م اففحے اس
 شم تی درد | فرص حک یک حلات جاردا حج تب ےک ملکہ رله

 ےک امد کپ ےس وشر رم اک زرد ٹو زام ےک طور هک تیمار | ساو تیز اک
 يتفر حا یر ام اکو شک ت صر بززروا 2 اترتا من ام مسا یکن ا یم ےراب ےک

 نیل گذبرحن یئاغد۔ نی انک س ( یر ت ضر يه مک گی نط کا ی ےب ل ا
 بر ےس نون سکس اما تینا نت یکن اما یز ان این فف ام سس ی سارو تیتر

 نر نفر ن ار سگ ماعا ن کک م سوریا کما شال یر ساک
 لار هارو | یخ نور کک ا بس کا ماش اس گستر تک رر اھت یورک ےن

 سل رورو سس fe ام روي تن( ےہ لور کر و | لوگو رح مت ایگ ۱

 تانا ے ( زفت و چرا رد | مرح ل وما الع نت یم کا ایکں فنکار اک ا رپ ےگ 1

 کو اه یت تسد رپ ےک ازد ريز ات سا شتر مابین قلم مار
 1 ارد | تاس ایمر غم م انا ےک نہ ی سد ت ار سس هارو | ممی رر رم

 ڈر ظفر تای ٣ن اوا س ماپ لوسص ناس اج ا مضر سو نمڑ ےب راعدر کک کش

 ننرئا:ٹیرخ مل کپ لوم ا وزد ناجی یکس سو یت روم کے یز بارہ پ اعا 3

 5 یش سر هما بانی جت قیاس از زس یقه 3 و تا ارج یکے ئاظند ت ایزو

۹ 



۱ ۲ 

 بم بیر تیز اد داد تی ید 01 لک رم

 ایک سک اردا تارڑ عا وت اکر کٹ ید اعا ے دو ںوک کاج

 كا پآوکگ اسیر | قل اض ےسرز رتن متنا کل اروا لدا نک

 رتی اد ےن رام زن اص مت 17 گلا ے کوکو مدا دا تاسایقر ورم ےک سیر رسم

 ںیم وا کرام کت ا کیر ادا فیت اج نو کک
 گز کد یف تاتو قا مرتکب
 نیکی الا کا تاس هرات دانم بسر ا تاش اکو لازا یادم
 ےک ہد ان کا ا ینہ وک ارو ا لا رکن ند ںیم رو شنای ہہ
 ۱ ناک کوا ےک شاد ارت لیل دے ا الا ح ی امہییدوأ ےہ ترار

 زن داند بستترما سنے سٹیٹ ںی
 کراتا فان بر ل ند ار عقم لا تستی را

 نم نکاح کیہ ںایع ناس ےک اوج ںی عج اپ نامکل ہرذہم باہ اگ ئاقع نا ہج تک
 e ۳۵ ںوتسپ بصعتن ام بج ليام مجرب مجد | تد سا ےس

 ۱ . بک

 تیلور تار ضا | کس ے سود لا ےک[ و موس

 با ے نجس ام میش ا اروا ےہ مر ماسک جز تی 1

 - چیت بلا ےس مک
 کر 21 2 ںی وو

 یر سور رو ےہ و کٹ” ۱ سیم 1 ری ۷ا نوا تسعام ارباب اک

 < ےس ےک اقرا اگ امت ارد ا: اس4 ید کراس ںی یم

 حرکت 77 هرکی ول ( داب ےب روا لس ےہر اک مسا رک د کب ست اں م ولعم

 ۔ ب ہر رکی درد بیگی ا ال دد افسر اہدشش ت انزال اھ کد
 شاکی 3 ورا لم اأر ےس افراد سا لی ئی | لوس



1 : ۱-۳ ۱ ۱ : 

 لا دن کت راس عفو لا کم لس ےن پااب ج یو ےہ لقد سا

 “ل رسا ساز لذ ان ںیم ن راد باتک ا ےن لاج تا وج ید کراتا ارسال وص( ی س | لگو

 کی ی مث ی دمای گوش ماهر

 وہ هو یلعشزا لم ای ناف. . ےارفز ئا ےن پ ار وہ

 نیم ایڈ تالغا ( ںیم کز لس سیر سک( جلو

 کپ بہار گںیرچ ن رد ےراہت ےن سم ۱ ول ضن نل «ترسرم مین تکرن

 SADE SIDA نزد نات هَ !پ اتگ ايتسام <

 تشویق شید قلی
 ۰7 ۱ ۱ ۔: !از نالعا یی ےن پآھ تاس ےک ا ۱

 تیز ناس اندا ک داس ریس یکم ارقب  ةهخمس) ةيفينح ىلع 2 ؟رت مل

 ۔ےہ نیر عین د یھت ار گزار. ۔اھراھٹکاھلیل

 ےس بس یک یت رسد ہیلی ا لیک کیا ےن اردا ام بستی دا )۲ں

 ۱ ۱ ۔ ےہ فلزی تیک

 1 ںیم کریک نی ا٤زآ تم او دمك تلکا |موملا

 یدکی دلم تست نارو ایل یار مے کصد تبیغرو یمن رم
 ار JE رس طسسرامسدا _ هایم مالساا

 گیزاشاررد اسو لاا( سیال ےیل اسا ےپرکت سا ااتف#لاتشا ہک ات

 میگم سر نا. از نااعآ ۷ و مارو ل اکی ےک

 سسر اھت اکی مر رویم اسم | بجے دم ت تد سا تاند کم الساد ت اضلاع

 ےک یا تاع رفا ہک و | ےٗیاد ۱۳ اک خدا
 ا داد ت ایر ها تے ترور لا جا رونق کی افسانو تر نادر
 ےن ں وک ںی لاس سری نا انہ ےک درو اس ےہ تا لم ںی شید نا نارتوج ارگ

 ےس دار 02 سرو سل تیام ےک مادار راسا تراث



۳ 

 تک عتبات ا کن اددا ٹاک ایپ کا یسک ار
 راس | اھکر ساق لطم را ےس ہر ئاد ےک السا ےس لوٹ یا یک ورا )رک رد

 ۱ .ایکں کتا ا تامیت
 لب امان یکن ےنرکہزامن کت رقم و ایمر تیا 1 لس یلدا مک ۰

 روش لو اردا ںوہاننہ یی کو ترا رت ساکت سم ندیدم

 لر سلام لود ما ما هم بس
 یر ات ارو | شاع: یس یسماکں وم تر وا نرم نکی لود ارد |( تسلل ص امر اتار
 رو | ن رگ تا مشی هلو ون ںی نوکر وإ سنن ام
 میگم تر د ںی نی ترا پیج ت امتار لو ہد یز ےس نا
 س تعا ددان ات: ماما توس زد ہک عج تا
 ےک نک عید ےن اب یق تردا ماف یا لا ےس ےل شعار اب دا کر او رمز یک
 یال ارد رد تم انک ے یسک ں ویر دا روت حوت 11 ندا
 و لواری | مت وب باید کر کوک ےک ترکی ژر بل لس ادا تنطلک
 ) انت اسناد لرد | ةراملا قراخ سیا بکا کوا ےک هری نطلس حیرردا
 نا یم تک د ایسنا درک ودر اب[ یم ںوکک نا ےس سبح هرات تئاعلم
 ین فرد تنلططس یک اش اب عکاس ا وک

 ناس لوتز ور ہک تکریم پیرو شاد رس تا کیا اهل (۶)
 متر تد اہ یبا سير هر کوک دا نطنز ےئ دد
 رہ آید لر کن ابر نزن تم اکو سہ
 ار تا امر | تا امتار برق نذر امد اس JS اروا ہت توکم تپ سا

 بل را قرمز نکم گیم کپ تشکر افتاد ارام یھی مو ختم درک ںیم
 یاد ود ا ماظن کت ڈی رز شاردا لمررفپیا 1 سک نال ےس لکل ےس

 ےک س رتو ما | عاد ےل ےک ں ولع رواں بم کر کن ا یم ار توو



۱-۵ 1 

 ؛ اترا یر کل لس( ں و ادص د یب حر سز رز ااا ٹو ۳ ۳۳

 سبب نا وج تادابعیکں اس رم ال لام روط یز ورور تقی نا جا
 یر کروا لروح او شحم گن وگکسز ا اروررد ناک ے سا ںی ند تار ع یں وفالسمےنار

 یلص ایک ترف سرب لانا وچ طح ں وور ہر یک سا اج ایات اب رب کز اس

 ۹ گو طر اسکی وا تین ںیم یاد نت درد! 7

 شک ا یر کک کرب یدس لب گاج ۱۱۱ شص
 ےہ جی روت يعم ایر تحسرد تکه تنسو باک اب ی وس ے انا ا
 بر فن 3 ےئڑ طتن فروا کا گارد ادم رام فک مگا 7۳۶ ترک تن باردا

 اس بوت نسیب را ئی تا رو مون امر ےک نا لس با

IAIناصر انس جامد بید ١لر نوک اس بہا ہم رو ۱  

 بام عز ےک قرشتس سا قل منل جلف لالا ےک بل باع یردا وپ دن یی
 کر مو ےنتراس دب ےک قا سه هد ےس لب ادا« اترا لگے ند
 یو جزیی یک

 رک يک لاین پنگ ؟قنتس ا قاب
 ادا ات اراک زیپ بیاد هک یک یل کت راغ ییا کال تکست
 ۔ ےک شاہ وت داسال الو تی کر کیا اک ا جاب لنک

 وا نرت فلت دارو ماگ ہز است رقص رد ما درک تنی بانی ہل

 رج حرم لا ندا نم ولت نوا یہ یدامپ تل لاوح | ترک

 تشیع موز دعا ککے پا ٹپا بج فسا ال کر دا الل یہ تپ توا فلت
 پایلو اوج انو رو روکروا نونو تالمعا سمری سقف م اک ار ن زالت طابت د زف ماحعا ےن

 ہوس تقسو بات من اطم ےک کردا مہ نا ٹا ےن مارک اھ یل هل

 ل اما مکس. ابا کس تری مکا اپا ضس قر کے لک تپ رعت
 ۱ EES نوا توت نس سس ساز )رر نالا

 . دکن صبر باعد ا سایر اردا ز۴ م السا جواں | يم راعر او رس یر رها کود لس لا هل



esل | تدع حک بکر کر هد تار سر لو نرس کو دعب ی رب نرو ا ی تین گر  . 

 2 مز ارج پر عزا ای | فتو اک مایا

 ظهور وری تاب سار درد اے ارتکاب گام قوت
 گول اط تیام کی ہد رک پک اروع ر یب تاک آ
 ا ساز کو هرمزود لب ادد رن ید کل ددا کا 21 ارد | ات کس اوسو یم
 ۱ . ےت کر سر ل ساو رکے باد اےک ارد تام اس

 بو ناپ راس تار هرضوفم ۃیاکق رفت ا
 ےرداپ گن ہر ورمی د ارب قلعت راک ود یوا و ساع انیس رام 6۱۱ :
 طفل روس ضرر تاب میم رند یردا ںی گیر در ابد کے لسی مم

 عر سج لود | نر نا م یس نکے س ں ونو ےک نا عمر اف درفی مکہ یم د٠
 ےن هد یا و ےک تار | | ښت اعقاو نر ارد تایادد ےس اچ

 برن ا ےک رام یم ہدسلسنےےکے اس وفا یہ ںیےہرا ےک افلھےک نارا ریه

 ۓ ںوتاور یرا زا ردا ے رہ ادفا نارعب ےک ما رو مکس ےایکادار ادرک خرد ما ۱

 تقابل حد سین کن یر ال لیبل قوت ثا
 تفت بت چر پل قم س ےرسود کان بقا رج ہن ہد ایز لوپز نان نکو
 مال سا قس اوہ ںیک وقار ا ںوییش اں ورس( نمد نا ها لیلا
 ناسا سو رز عاری تساوی اموات اور نلعتےس

 ۱ ۱ دل تیمار
 ا ایا ےس تزفگ یی رجب کا رکے ہت کرد ء وچ تاب کا وت ۲

 بار شا دگر د تسر ردا تیما کت بتن جی لتا
 ترا اسم تکست عرب زی فنی اه بیت یافت ادای
 اب رکن زت رطب رم اچ لبد اکیا ازناما ناک دت کن یم اگ ادرپیير



۰ ۱ ۱ 

 کم زاد تہ مرا ماکحاددا تار ےس مالا کریم بن ےک رشت کدو ساو ںی قل

 ۱ اخ یک كر ورتو یا کات مال

 ها رک ام پے یس ے ےن خب تا برس

 ریس ادم ابن سن ارب با کج و کل نت درخت ی

 ماہی کاما اکا اگه ارد ےس ءاغ روم ا تح مک لایا ا ایٹ ط شوک

 ہراشا ٹرط کک نار اربع ےن ںی ےاجہ ایک رر تاب کن رے ےناج 1 0,

 بار سحر پا نم لید ے فر ما ۱ ؛ تن ا اد باوج کرک

 کو زارت | سار ےگ ےن صلح ےک ےن یف ا یو ال یر اخر شیر ورک لطو اه

 بلا ےں وخ ) ٠ اھو لضاعر رم ,E [د ٹی داحا دن کن اد یھ کے سانس اج

 تر مودا [اجس اپ گراصناا مکے لار مرن کا یک مارک رم

 تہ ۓ ےک تفالخ سا ےک "0َ جے وا تیس کشور کود

 پیک دالت کریم نت ںی نشر وس یی ےک وہےئ وہ ےت اٹ کہ وکی ےک ےرک
 ۵27 ؟ریاسموج۔اقعل اح یب حسن اه یار دير کناری. ۱

 ملک نفر و ےس سرو یک یم ںیم تفرقه یو[ عرش در
 هد اسیر زی چپک کوب ا ترا الگ دد 1۳9 ملا "تال کیلو

 ےب د اسم ام لازم( تیض آو تگ کی در دا کر ادد کار اوب ہافلغ مات قب .
 ام اوا ےس ز وع کپ بار اد الخ ا یر شروط دم ن اجل ایا رادرک ست نا کیم ۱

 ےیاتژ تک ولو اروا ( نوکیا اد لار ںورتر اک تب غض زل ا

 ترم بن ںی ر7 سر ری ا ھ. 23 شاخن | لت اعتاد

 امار کولر که ناسا : ہکے اش ات ات تل لگلارب نی یک اچ

 ۱ تامثاو قع ںقاو نا یب پس لسا لک مازلا یک اع ےھت ےیدرکے یگ ایٹ

 ۶و | کر اکے سو ینا بسر گے اجر ل ایت سا اکے 23 ےک ہت اسےس (یذعرد| ) عج هر

 کا »لر ارادت ٹ تب ۷ت ات سم | گریم خر سر



4 ۵ 

 یے یار 7 رب طلسم یوم ان اڑ ہم اے سا ںیمردد یاب سر لب اک
 سام رز |( تنلع ہم ب دد لرز کت امر ئالسا کوب برس

 ںی رکن اکی رک نزف نال ددا ناری داد | یک« اد جسر کرم اب
 نا رک( ایبک ےس رک ایج ےل ےس ےنالیمب یم اند کم ید ےک نرو ےن رک برک شا ج
 ۳ سک دز کے 4 اعاصر اب ےک ایپ نارد 4 ارپ ںوی تد ارم روا کد

 ( کر ات اعطت هل سید ن نو ان کم السا ہد زرد ام دل اگل یک ارز ےس مانا ہرے

 رب دش نایمرد کول رد | فتا لٹ یص لم ةزننوغ ترس کد وھاں از
 اؤر یخ یر: یراخررا ےک یا وج لا کس وہیل رپ کالای ی کیسی رپ وارن
 رخ |( یو رر ایراد گو نگیرد |! تد رمز او ردشم ایاز سرد ےک
 رو قت عد مرد | ٹہرع تار را تیره یرج ےھت تک بٹ قیا ایڈ ےس روا فف

 لولا کتش برای نرم بر, بیسل نیت ےش ےک
 هوا رز بایت هر ند نرم کای نب نر نشان را
 ۱ فیبر رگ هک ماو اد ایر مہ نسب تن

 کلم یک سک ہار وہ مداصت ورک بنام ےک کیو اس ےک یم اون اک ت ارطح نا

 تیادررشدا ےک کیٹ سراب ےک اپ رد | ارب ذرا از کوک یم لام کا یس
 و را ےک ک لذ اد ہہ بیس عیدی ےس ہد ایز ۔ ےک رد ےگ تفل کیا ازم ہکے
 طب 2.۱ لر اب کی ب ےن اج بس وجہ ب بس اک ارس ها ایک نقاد واین
 هری جم سس اچ ایل تی تند رس ےک ندا کس سما رو ایم سر لو
 مس بیا رس تیم ماما ےس اپ کیس قم اچ نیت وب تقو لب ےل ےک ںوُم ںزارد

 ںی تند سیا ےیل سیا لس کم اکر یک تشک اکمال برگی تا
 شاخ : 2 ہاظر تک میک لن ار دا امور وج سی ےس ےب 4 چسب عم ےس ںی ود

 هلو هم ماد س اھ ضز ند اکا گیس ازم هیت کیس نس ںیم سا ےس رام یر

 هدر اور ) بر زر اڑ رکن ایبرد کر نو الغر | پیس نی



۱ ۹ 

 و
 دلمه اک اجب حب یس اک یت داع تل ارز نایب ےک الخ ضب

 مد اروجنو شور کی د تاک یمن نقل ا اےک تفالخ موم! زوج اتو رشت ۳3

 ےئل پیر کب دا ردا یل الع تب د یکس جیک ا اور را ںی یر اکر د اگ گم

 نوه ےس بس ےس سپس سخته عیار ہہ نانی ےس ار. ںوہ

 فخر اف اس لا بازه سا قر شاک اک رپ ظافلاردا قر پٹ ور ےس مرک

 اگزارنید سر 7 61 بلنےس سیٹ ےہ اکر خیر م ابا کے نل سا. ےس لو اتع إو

 کرا

موصحخے مه شر جے ہا :راول یک تس ارگ ۶ ےس مدت
 یت واعو ت

 ویب ںیہ لپ ےس“ فیروز لخ نا قلا نشر بو امن یولعرو| زا

 کت اسو کہ کٹ رم ےس ںوشزیم یکن یاو رو | کیا ورو انفحےکس |تخ اش 8 شرط ےک

 « وز جست عار دام یک ا ےس الع نارگار | و کت رم ی نا

 بی گیتس ترش خر تگ نیس هارفاد بزم یی زم انک دانت

مویل بیو ےک یم اره | هه ی طاحرب ار ولرو میک قے لرز هل
 ےک جت عز اند ت

 _ دایقآر رب یت کرو نک تد اے اجت یورک رسا ںی تقل ات کے سوو یک( تت

 تمول هدر از رم | یک فا درب ےک ووو راک
 تاک ماوضرو | سوپ ئی اھ ےک دار تکاد

ہ ےترکسض س استیل ار فر رح ےسرا تل إو
 تنواط یی واک ر شی یک را

 شا کت مولتی دوخ کت عامہ وز یکم سم اور اف ےد تم ریت ول ںی

 ازت تک ا کرک در سے ارد ترا کیم کز یورو از یک

 تز نمک بدل یا اڑل ںیم تایم ا یکی ڈا تم ال کر یم اون ےن اب اج ےک

 ګګ 0 ینہ ۔ ںیہن قلعت یوکے س فیر او نیر

 ۳ ۳۳تا تست جی ےک سیم



 : م۰

 ویلای بد ی را اج کک و یو کر 7۹
 هیتر یم ساک تاب

 م لس ۷ ن ةيدرشلاو ت دیقعلا رواهیمالسا تاسارح ارد نیت ونود نا
 ےس وو ےک ترم شو کر تامر تمیز شش 7کے یی ے ںی

 باقم ے بم | و شیوا ےک ید کے یز نایمرد کر و الع روا ریما و ی ببس 6
 یا E ےک نوک ثرم ٹر ےس شزگد ےک

 قرض شول ابا رکا اں تک ر * ےک وپ یخ ا ےک ٹرک هرو لش یک )0
 ےک یب زید مالا وال لکی یم ivi ایگوتاھت یاب ایام اسید رابعٴوأ ام ےک زن ےک ۱

LLLفاسد وا او تضاد و هرم شو  
 نزار سجا دانو نہر ر اپ اج دال د افکار اتمود الم نا ےک رک لی
 ناتن بلاول الا ہراسپ ےن مصارف
 نوش یخ نورم دوا مو وکے سو دعومر اند ےہ انار نب تزعم
 ا نر تر اد تم نیر نر بعل طع نر یو ر ن الض نیت و غریب لات
 ےک وجو ٹر اوون نام یوسی نادم نب نیر ںیع نب مان در نر یر

 نکا, نارعم یر اغ اخر بیج ناب« بیو نر تضیبت نالو ںیہ دادا ںیہ م ٹا
 نیب ب برب یبا نیر رم ۱ ھر رہو ل رسوا اے جن نر ار رخ یر عام ر
 تام عطا ےہ سس ایل رت ا
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AI 

 لا ےک تیم لا یو تس پرت ںی کرتی کت وص عضو اس ےک ر ر الع ماظت نیو مات

 تامر دیک یھ اکہ ید /الع ےن ںی( ورچو ا2 اج )۶۱۹ر حر ک نیم نر عین

 راکت رسم راے ب اج دا 2 کالا ماپ م رالع 4
 ا

 تازعا اکر ما سارا هاب مات ناک نس برن سکر ےک سا اعم وت و

 فیش یو ارور 2پ رت یورو ارت يک هرنز کشید اع امامت ںیہ کیم کانال ترک

 لا روشني گل هد کب ج ساکت اغا تک کٹ داع | 7 ءال ادب

 لی کس ا 2درک س مع وشم کش الو ےس نارو اپ نام ک یے راھنا

 ارپ حر لا و شرو ویو رد | یل 2 تک رم زی رگ. یگ ےئآ ںیم نایب ےک گریز

 ؟ےںوُل ترکی مرا ؟ اسیگن ادعا ي وں ترک

 اتری ند ار نی اس سس اوج ید ای رد اسلا یک نی ہک پ
 ۔ سید نان رگ شنا ضرر وا بسی یکن لی

 رس کوکو سا اہ دا ےس ےیارفظحالم نادر پ 1 نفت کل نفس ۱۳

 ٠ ازت ےک کل ادع یر | بیس | ریس کس ےس تب اکے رپ د ان ےبردا

 بذر برد واماغ یارب ےس سارو | ت مون ع اڑ ناپید ےکیبارروا جوس ال م درک ۱

 ریس گستر کس نار اکے لب کر ایک رم ضریب
 ےس یس چ اک ں ند شن گشت رع ییا بک کا یسک یب )“رک نک یف ادرک

 مس ہد ایز ے بس اکے کی تپ اکر کد یس این ٹپ کد ضع سا روا( يک
 حنا لک سی کئ یگدرکر اک یس یی تار وک قرت اھت پا دارت.
 کس رگ ابا اگ منازل کت ینص شر تیا یم یر ریس ل کرت هد درک

 رد انب یکی انکم الا سا کل یا ترم تب کے مات

 ایل تار آر پس ایک عکس مارک شق را
 . ےک ریمردا رے انگ رب ےس ماا سا وکر یس ہد ام مرک تو ثمره عد ےک

 بیس یر رکے اہ نلم انتی گلاب ( سادات ماول ار رک ماترا ہذ لغ



 و ۸۳

 72 اطم ےک و مرک یر اوج ئل رب ر تیر کیا اع ی ا ےک ٹی دت
 گز میا دوو رر "تم ےہ وکر ےن اچ فٹرد عقد یر اردا ترس
 ۔ ےراہ ؛ اسبق نزار | لم ما ںیم س ان جیک وک ساروا یھت رک اھک
 نزار ا سپک تا ت دز( نوار نه ) تیره نی اض وت ےن ےب ال
 1 شسرم نی شو ےئ سلا مس یارو گیفت رک شفا ی لس بو. ابراز کبد
 ہارزا د ےک ارح | بق اس ییا الع ےل ک برجر الع ےسر اپ ےس شن کرد 1
 "تارتار ا الع درگ تقبقحی ردا ساب اا ےس ناس | کا یکے ناتار پا( سی
 ثیور نار صوص )ےہ نت دا بلوار مم اک 0ر مع "رستم ارگ ین نا 4
 تازاو ےک ی وقت مارو | ںوہہ توست یی شد لع ت اف یو تر اھ د شی( رد
 مو | یز اس ار شش تیار الو تو روما ار کر درج لس ۳2 ند ۷ ےس ےس 5

 رام قطر شر لو تنم روا نر ار
 رک ثردم ن ئاصونا نیش تے کر نجم دک : ارگ جزو ¥ تہ رگ و ےس شرف
 سد رم کل اعا لمر لو داف کا ان ےک اتا نی ےہ انت اتا 3

 اهر« نات چ 1 ( ےک بوش تم کر شا لوشښرکں وی خاسورخر رک نیر جسد ۱
 شرع نو نره س ےک ق ئول ےک ویا کر ییا ے ذرت نا هرز قلم ایل از
 نک اروا ےاڑاڈ ےہ تلے اتنا ا و | سیا ارڈ دوا سایکل تا ےک
 ید شک رګ رک سو ملک نا رگ ےا درا

 ہت و کرتا( کے از راے یر ل
 لین اھل ول کل کهن ورد ۷ رم انٹر ی واز کارا ےس بت ےک شمال یکم 14
 ی (ی مازلااہےب کیم حضور عر انت هات تنم ته تب تایم رم ےک
 1۱ ندارم پن گلرالیمم | سی خو اتنی یکی رشت رہیا زم ل
 ۔ ےک ےترکگا یک و سنو ارم رک اہک ب فذ راع لط خارج ےا کلا یم ےس رکو یر

 4 ہوکر ز



AF 

 ںی آ عراق ےک ند ےن الہی اہ ایگ ۳ رش کد والدب ےک( یر اکہ سید )ا

 ( میرم )فن | سن مکا ۳: س 2 روم اش 7 نک
 نوش ںی ین ےک ےنرکا پرتقال E شازا گن ا هو یا ےک

 رو | ںی کل یکم ار رمز شرف کن اوج ںی یش نيم یا کرد ےہ ےس
 سای ریش( ںیم ےراب ےک نار گی زاد اف ا نما )و |, سید فانی ندروسا
 ت رھا ےس ںوتسار یکے درد ۱ ییا ۱ هر ترس حشر )با e عم

 ےۓ سا 4ر لو تیر لوس یت م۷ کد اسیر بس درک ےل گشتم

 ۱ ۱ . سنا مرگ کا
 شیر اٴ اس نیز )تدارک الم سراب ےس نایب کا ےہ ررر تفرق تسي ایگ

 . سا نکی پتا یک رک
 تم اترا کم لس ما چ وتنال یی دی

 س ےئ یہ ٹو دوم فرص: ال نیت رد | سراپ ےس نجس لول کت تب ےدردا
 ا ےس کو دعا اسم نک ا درد ۱. یک کو ۂباا ےہ یو ۳

 ےس رس ارو | ںی ن شک را ٹوبہ 7 هریزور ا العراب ار
 سر لک ریز نوا دزد (( ناک مورد! نامیا ےس اج ایک )ےھت سرکہ التجا
 تر اپ ںیم اعم ےک اللہ لو ار گرد تا ےس ناب مک ۵ سک د لک

 ا إنا ال بر کٹ ید فریم الدین انار دآ لک, م۷ سام تب ۱

 بارہ مت روز تدادع ود ےس طول برر رپ ےک “انا ارد | سا اچا کن بس ناک وف ال ےہ
 ۱ ازاین سار | باب زورم گیم الخ اھل سی نابود هک نوید |نرییش لات ,روتافردا
 نم هلل اب دوعن بکرا گیم نم کر ی سر اسارت ورم ار پسی بیم
 یک سان ای تنا نم ی اند ارو دص ف سوس وییل مانا
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Inf ۱ 
7 ۲ 

 گردرع کت زنا ام ا سا ۂرواا تسوم لب شار گرد | زاد لواو ےک ا

 شر “لعل لا لوکی ابا ےس م پس کپ ب
 لتقل اورو اتم وز رک اد ہو پٹ وجب ی ارت ےن الجلال اے سد
 راے راہے یر راب وضع ا ےایکر اکا بے ۓنوہ وب کرک لاردا ےس دراز
 جزو اله کرک
 ۱ یارک

 وتر من را صارخ (هداعلا نون )نا شرم ر الم ےس دا نشت 7 ۶
 دان ےک یارو ارس اوت کت اف کمر ناک یل سم | ےرو یم امی ےک ھچک کما

 وکں ورود اچ ار لا ارد دون ایج در ںی ناک کک سپ ل
 راز ےس ےناکل ورد | ہد ارو کر اغ اک ل ول تود ید( هما ایآردا ام
 و رو میس تموم دسنذ یتیم اروم رم کر وک بس ,pé رو ےہ تک
 ښی پردا 'ےاون کرانے لوز ضخیم ا ر یی پاپا وک

 لاو ےگ ن مرد را ٹر لوید الف ژررد بش

 را الو ی سا فر شاد رک تی ین تن رواج
 ںی ایک نس یک لو کے ںی اہ ب ےئل ےہ ا ساخت تفالخ ےک ےس کر میل
 شل رس رک 8 ےک ات | سا نوا ۽ لات رک رشا لود
 ےن ںو کسا منا پوکت فلا ئالم یک فا کج ارپ زرد تالف گلد
 هضراززن اہے پا ادا اک اما هچ | ںی( ) تنس کر فا لور دوی ےک سا
 و ایرنا مریلا شا لودر یا
 ن سہہ ١۔پس شد
 ن نرم( کتنا زنم تال لہ کک کالی ےن نی نم دادا م ےس“ واال
 نسب را ا ےنالچ برکت عود بی اکی وال پک یورک گل
 س شرور | پا سیل نر تون نخ خر یا ںیلکک یکن ا کس

LAIیش باما 1 ےن ول کن انا  

 ۳ سے



 م۵

 ا (؛ ا ینا ےہ ن سس ےک اک

 ؟ بیر سلق کن وم ےسر رک ترور ر ام

 و طوطی
ی ںونمڈےک ہیمہ وُہ نارت اض یر یم کد ااش ا

 ؛ںیھت او ے * ی ولولع» نج

 فسا لک |ددددک حرم گیم لا ہاکی ترص عضو ےس 00 ۱

 کرس حی عل یاد لو ہار کر لول نارد | تیپ بیک رم ایلیا اب رب

 ںیڑات بیفتد یڑتن ںیم رسم ی یر عفو

 دید پلک لارایارد 7ھ بام ) ہضراعم نیم امن بک
 داع" اتا یی ۔ ےا اکا لت ےس لب شم تر وہی ےل افص سر مک ۳

 مت شم ی نریم ارش "ساب اردا “اھج ارس افکت اند کن باکس رک

 . کلاس دد اد کہن ای 3 ںاہکت اگر تورش نمکی شع ے ضخ یکے ترک

 س9 اط تا ےسراپ شرم ںی رد اک یب لباد سانگ... ق رشت

 يب یک ورش
 تاج یا 17 او ذکر لذت سیب نر نارو هرم کت تم لب اد

 من بسا ےس از بدرت کر باک ضا ںیم میگن آر رق کک هاشم اد ٹپ `

 نت طه تر تر فسا تیزر کل نرخ کہی
TTہک  

 یک مع *اتآرالع کلر خس س ارفا یک اچ ہدصپاکب یف ےک رن ےک ڈال سا یم

 بز دما و دا ںیم حرم ک تہہ ار اک مایا یا راک س اب بیوعژار

 چات لجن آه متری هاط نر بم دال لو 21

 پیر مل اد اک دز غ ےک ر تر ےل ادب 1 ےہ یش گه را بے رک رم چپ هررراپ "ے

 یک ۱۳ ڈی دوپ مرک ںی ےہ مینو رب “فو نخ لوقی



۸۷ 

 بابک سا ےہ از تلک اح اب نرو ار جس ترا تر طح
 را ېسو مردم یا لر ٹداححا محرک دام چت بش اب ںی مک <

 و نادر هر رد شر رب رم کت بہ زا اڑ ) پی یتیم گرا کا
 کت پا حرم لم سا ےہ اکیا شی گر وی یاد رکن ا ےن فورم نین اھم
 ںیم ںیم یی کریم سا سکی (عبتدارع گپ تاہم کوی اند ہک ونک سر
 ے لوں ائے نارو | یم وب لر سارد یا ےک ےس اا رکو طرز برد نلا ےن
 اہ یو شرم گڑ عد ےب لب ل اضف هک تہب لبا ےس فر کس ی ااا

 س ی ویلا ےن نوک کیس کت شاور یک کل وا لک بذک ا د تسر الغ
 يا کا ےس ںی نا یگ یر نوا جی نمک را ب وں یم لس

 ںیم یہ ل ہا گا ںیم تروس ا ( ٹو: ہرن کس اجر اس1 بتکر پس یکی اشن
 نا ےن تر ناو ریش یاد پیٹ ین ایا گری ۓاو ےڑگ دا

 ۱۳2 مایبیزواءاوقذ سیر | کل ایی ےس ایک قمر کرم
- : 

 بینا را سین کک انسا کٹ رع بس با
 ےک رد یا لیپ گی باردید ضد

 ساير چینی بالا ماس نر ٠
 رد یہ کل وت وک یر کن ادت یا تنس للا کدار یس فرح

 نور کش رح یکن اوت تکیہ لہ١ ید ار ےک فرع اہک یک.
 گو نوکک تعرپ لا "ین یک نس یہاررا راک پس اچ اناج رک قو

 ےس نجس رگ جر تل رم لارو د بک دز الی گورک ےہ ساکن

 برغر یس واو ےک رت یم سا (ے ناور ہر ددا وسایل غن رعت ۷ٹ رر ٹپ ےن ا
 کنتور قناری دیش تب لام مدس راہ کے اتا لبا



۳ 

 . یس دذا +ےایکر جت ےس بقل بی ذکر( سی ار ار کچ ول ن اہے ا سما.
 رم دا رس ۱ | ېس اید دار نسوا

 . نا تیم وار گرم | عترت طه کسر د ابی ن کل قو نوک
 بلا تی لپا ےن نو کرک اقم رکنی ۷( ادا میشم لو رگ
 ین 2 بہ ےہ کرد تہ و تز يردد ردا لد اضا رکھ سری

 لا ضف دون ےس ےس تفل گرو ضو یس دم ےس ی دید تروا تصد اتم یک
 تا ہہ سر یگ روتر | یشس ےل ےس سجر اچ ککے نک شرع ںیم تہ پا
 7 7 بز وج نوکیا شوو و

 ےنرکع شد شق گم ماسک (تفل اھ یک ہی اد ب) ر صم یک ترم اپ شل اردا

 7 شرع شو )برتر یش کم وز ی تاب گی اماو لٹک ناتو تر یار رک

 ہکے سامی بجر شاو )سر ےتالم ناپ ئی دا یکن اہ لب ےتر کہ تسر اقمردا تم اٹ
 انہا ( سارا یک ٹا ےس یوا درت ےک رم یک ےس د نت بیل ا

fممم داع نا (رتے اکی و ہد وجا دم اورد کی ےک اید ےہ .. 

 ےن ںو رت سرکار یی صقم ا جرراوخرد اہ یش بج چی اکرم لا
 ۱ ۰ ی کی ویک موان ارد ار بن ویک ت وک

 زراعی نیک پسی تاب کرم
 ںی پت ازم ےک تی لر رد ےہ ا دب ٹ وب ںی رپ س بذے۔ںویخ”

 ۱ اپ کش انا لوم تو

 لا تنس لبا هتسرف ی چ ےس بسر تا بح پز
 رو ےک یسک رقم هست ایی ادر هیدن را کیم"

 ١ گا یک اس نور پالا گا ایک ارس یریپ نم فر ون لپ نت

 ۔ ےہ ار پالا ۱

 بب تووہ ےر ڈرگ میپ ےس بس یز دیک هایش



۸ 

 (ا شی درو ام ودر سم یب ےس بس نی الم یو
 سن پن تلر کم ما سض تایئاود نافع نر ۶ ایک زر میندو را
 رکی سای روز تیسردا کدر گز ؤلس ۱ عمود اع بیس

 < یا سا
 7 ٠

۱ 

 رم قرفتس تر مک مولی وا رات تاک
 رزم بر ےن کد وغ ت موا رد ودر کز اس
 . امارگیر اتت | نا یکم اخوکے سا سکور بج انہ یاد
 یو د ردا قانب دخ کس ولن ورع ناوم تان ا لکه وت

 کن تب ترمه ترکی فل اخم ےس سر وکلا ےک ید
 ۱ * قام ید ترد کٹ رد عضای اچ

 ءا بح س ارد | ےک اد ےک یے اوسو رہو کس نہ یو ان دی
 سوکت نفتی سکه ر٣
 هر زر ےس قرمتس ما کی شد ید اھا ےیل سرم اع رک ئل ا

 کر سک از عر ممد کیک تداخ کر الف سد ؟ کی انب ےن ت مک ادای.
 نگر تنسیم نایک عراق اس:

 یکایک ریل« کلم اربن قل ں یک لا اگ فیلم ا ھر نقره دود ازم نا
 ۔وہ یک یاد ےس رت کن وگول ها ستار ناف اب یمن رک
 ناکام یوم فک یم ںوٹنوگے سناتا وجد اک دم یار
 ین نو کپ ست دی عفو دیدم ےن ت روگ یوم ارگاپ | رد کن اشد ما اک

 ےہ تو 1 کل ماری توگو

 راک
 ورک ےس اک

 باسا تال ات ید ١



 اما

 ۱ ۱ دایبیکس بتی یخ اسلا رک الحا ید 5

 کوہ دپ فرم یلاور سیو تی کی یک
 0ك 70ھ, و ے ترق یو ۸ا رک توک سوگ لا یک

 ندواو بیم از فلو مر یبو اح| شو لٹ سن الخ | ناو ی کو اسلا فل ار

 ٩ وب ںویکب بس کن الخاںسزلخکفنیراع نا یہ * حیغب "تری اول یکی رح
 - نسب اےس یم نا سرد باس ا ےس تب کت ال | ںیم فیر م تن

 یی لکم شر وصور یں ت اترا تلتخنرر | حق ام فلت ین لعن ا 70ر

 ےک یا ے سور رگ نو ایر تر مکس یر دو یا لاح کی ۱

 وک ےہ ےل ۔ ادرک تساور 1 له +ب انہ تسرو یر سور تو هنر سود

 ۱ ب شح ا
 چ ام نالو و ےےۓ وکار رکن لا سم نم عوضول | ار

 هد ب کم تساوی... کنم ةعضبدلاوهله ب

 الس سز /9ودرو | سس گے ید گو پودر |س لوتفووو قل

 بت گم سیو یک واو و تی دی زا وج نایب سیددر دا ےہ یم بای ٠

 ٦ ابر و ک
 و ےل ےک اوج ن اول عن یکے ما ( لار 6 واصل لع پس ہم بیس سود( . ٣

 تب ےس تم ها یبا سیل کو ایک رم

 ۱ حرط یرکود سس تل اح یر سود ےن ےس اب اورکن اب ی ےل داد حرط بی یم تو

 یگ و کرت اس ںی جج رت جولس لک ادرک ا ایہ فا ےک سا اد

 ۱ ہم اهبس روا گم رای

 ای کاردا ںیم كاع بارم باش الل یک نگ کے ےب بہس ار مز

 . جا ایٹ انا اپ ےک ال پآھ یم القا ںیم تادردددجد اب ےک ی ارد ائ ایگ در

 ےن دی نم رپ کب احسن ای. قت کف اھم ایم اب مات کن اس پکے ہ ۱



۹ 

 رم دار ل دو رشت رام مما یک اتا ه2

 .  قم ےک واال گول تیرو | س ت رافد اڑا نارا
 مو ےک شبی کی لون ا لم یش ےگ یک بس ترا مو

 درم بوجود ےس مک ا اع رص ی ]اف ی ےک کنی سارواوار
 ۔باج شر وا

 انک وضو جان ار 0( بہ کا | فر

 7 اط ےک سا ہد انا امانی او ےےرگخ روس ےن رو نیک

 ۔ےر سر کی ب اور یز 7 میپ

 نا ای: و سنا باس ےس تہہ تا | ی تیره سل ےر اہ کری شش
 رہ ر الع ےک نو ببرد عج ال نا. .اید کہن ایب کا اا فیبر عند ر
 نی لرشےراہ ٹی تلخ ) وضو |۔ای در ام ید کم اتر وا

 : منشا ر 72 یداشروا 20 ڈی عل اد نیک ور 4

 ک1 ےہ لبلد یکم ےنوہ روضو ےک نا تال | ںیہ ِب ' ترم شوق عي ۳ ںی فان یک

 ہک ہی 7 ت ازین وار ہد ایز ےس ساردا سی تل اہم ےس ہیر ور ېس لایخ

 . ی انجاب لیدرپ قو تی گردان گی سم ار اکی ما اک الخا ا
 نک شپ باس اوت 412 رک ار

 قلت دام CL آ۳. 1۳
 ۔؛ کسا گن ابتیاور ان اپ لہ سم عیش

 درک ترم میم ےک ایرو تولد تش نیرخمےن نوا ست"
 اسکن اردو ا يابد

 :e ey ) ےہ ارنا دکال ا فنون ب وخ کل ویت اس هک نا نادان ایکس

 رب کبک ا.
 ار ایک یه گیگ ترک
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 لسٹ: کپ ےک سرما ای صفا تا کیا پا یو اعم ترفح ارد لی يا
 ام شرک سا اھم ورکی یر ےب اوکں وقت ن اردا ورک ایک دایزو میپ ںویکاس ے
 دق رضی ناییرد کین دور تع اب غل افیدا ا یٹراپ تاج توی ایک عا یک تس

 طمع یم واک ا رکی واتا رد راز
 ںیم سلم ںیم نج نفر ناف ےک لع: کیی تیک بکری سو ضیا عح

 ۱ سن مو ۴ ے رد روک ےس قترشتس سس ا ےہ روط س ۱ برادر f رک

 کیے نا ں لیکس قن ےن سا زت نل | وج ےک ی و اعمردا ؟ ےہ oad نون[

 ٹرراع| کن ارد | رج یکی کا و تری ںیم نایب کے دام اسرار ۰ 1 "٣ك 7 8 7 ۰ مہیا ES ےس سسر ا وار مر
 رمت ںی یکن بدیع عج رکل ادریس اپ تاب اک وکرم شش سادات رو

 نصر اس ےک ت ود تن ا١ یکی ارو | ےک قر شت اتے عمر سست ا ۱
 تار رم سا )هی سی تماس کل وک سا ےک ید ام رفع ساق ۱
 ےہ

 کا نابود ںی صل کر ب سرکرال دا یک ناسا لم  طظتیرذو وا تم نع يحج 4

 راک ٹو اںیم ےس رک یادو کت خمر تین ےس بیلا غل داقغتس الاد نامتع لع عزا
 ۳ ۱ ۲ ۳ ۳ جہ

 ناں ےرکرودوکن آ اےس نج ادر و | ےرکیر بیک کرتر ملل ء اصق الاد یخ باع |

 بو پرت ارام لی : تا کک ۰ تعيش ءارطادمچنم عاتسالا
 یکن ا ےئرکبیق ےس ار رکن ا ںی ےک رن یامتسالاو مه اسد الاو ناع
 ۔ورکا ایک تم ںی نتت تاب ۱ ۔ انس

 ۰ 2 0 n تک ی 20 7 3 “ےڑل ءاضت ال او! ےس یکی رکےن یر رد سکے رس بتا ید

 ( رساں یم تر اکی وپ “ملیشو اح فل ےہ اد لرپ ےہ“ مترئید ام | نم ںؤاضد "رک

 ؟ے لام ایم زد تشاید یک نرش یارو ردا هر رفع لع ا گو بابا اس نک
eویر | کتی ہل سا نیس سا یھب ب قر یم ہو ل اہ یل داحس ا طناب ےہ شز سب ھی ۰ 1 , 4 ۰ 7 ٹن 53 ٠“ ویل  



۹)۲ ۱ 

 ۔ےہ اجرک وک( یال کا تہ کب ید لار کک ره ریش تن
 سیار نیو ی طو ی کر عی | کا پنج لاد ےس قتل دور ای

 ۱ و ۹ رک ساتار

 ےرکع فو ےس ٹر اع | گرل زرودرد | سک نو شیوا کد کے تولو 7

 4 کو توحید یک

 صبا سنگ فرعا ارام
 یورو ںی دام نار تارے راجت گن روا مار

 ترط کر جا ی کد رز ناسا یت ہامرپ ن لطرق ک

 رکں وکو ی ریز ماا سد نان ےس اج کت بن بام نا
 ار سہ ےنرک ضو شرم تستی درک ۱

 هدپپ کک کب اس سی درب سا رک ڈے ادا ھر ڈانیا لار .
 هوس گرد تالط ےک تن ما | ےسنڑہے بس ےک ساز شب ےن سلا جید رک ان ت ایا

 7 اکو( یا مہک ایکن موکت نمی بس جت الخ ےک ماما سا ےک نا[ 0

 تیز کیا گن شورا نیک ف قاد ےس سس رزا فلو خ٤ا تاج

 روا اب شفت انار تنیس تک
 تسارر ترلان الا لوس لد اے سا 1 اچ ےک بے نآرکل رف لس قاب

 بان ا پ اےک لت بو برن ایش در ان ےس بس بلا ےک
 یکت اتو ت انزل امامت نی لر تفت السا | انکا یرھم مجازات ںیم
 رس ارکیل از تار ٹیک ےل تم اد هویت ںی گیت دی 2 ۳

 ےک یب راد را باقانرو ار کر ولا ںیہ کز ےہ بجددا ےہ یکی درک

 جیل اجرک گی برو امام ام | لباق رد انار بس رک جز ما تشس نگر گردد

 و و ضس ۱ رے 21 7 خارگ لار نیل لولوو لر |ل ور تشس



۳ 3 
 راد لک نم اجر سری لک اپ نه با تاک
 نیر اک( شزاس ) کرت یک ر عضو تط یر دے 9 یا ارناردا ےک درب ثمر

 ریتم کای تر عارب کوک تنس رخو نک رک
 ۱ ۱ ۱ گپ

 ے ات انکم تتل اعربوکل طا اسے نت ےس بل ان بسر صر ګا رغ نک

 ےل هاب ساپ طوبضشو | سویڈن باب

(SEAS 7 
 2 تر کا سان تان اروا تستر ما هرز 5

 گی ہت ےن مو ںی تاج ارتفاع پد کلیپ مه ےس یز بارجردا ےنرک
 ماا ےس ںیہ یز ےس کپ هوس سا کی رض ما اے 1 ایر اخ | ںیم سلس ےک تو

 نر 1 ٹیرعر املی یم سراب ےک ك اوین به ےس اکے اج ںیم رام د اوہ یز

 7 و ست قرت خس دبی اکا روش کا او فہر یک ا یم عمر 1

 دو( طلاق ت | ایکس کر وت س ا کن ارواز بو ساک تا | سودا

 روا ترمرب زن طس او کر ود ےس تقبع کز اروا نرتم ن اکر اب ایکن کر تور

 (ې یز اد راز ارو | یت ن اچ س ح
 ولا ےنمکےس ۰ -7 5 ۰ ۰ 9 و ٠ ےس

 ۱ 1 توالو مرا سو ا رت
 ہلا دبع تب لسم ندم جیم : پال ا ہت ں سر ےس

 چرخ بید تل ف 2 کو | ےاووو ۱ ٦ اوس ۳

 ۔ےہ ی یهجزلا یشقلا

 te ۳ 2ج : ران ۱
 (اعجں کی اف که شرب نا ےہ یک بر تک ( ںوباتک؟ ںوزمغا فاح تاج او یکی رم م١

 تال احب نبا دس نبا رات یہ ے روشان ںیم نال سا ںی( ںزا رکا نوا یک
 ) AL لا (.
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 زن لا نا سوپ یی کپ کر وم
 ےک ر0 ںی ےہ کرشمہ نواب تالف گرم ا ے ریز نیر ادب رح
 س رویت کان 7 ا | ےس لاو ےک نا ےک رز رج تاند کد لاد
 کہا کا ےک یل اھ ےےڑپب يک سبھ شپ ںیم سارت ورم یر هد ا

 ےہ ٹیم خلا حرا“ ےسراب گنزہرداب ہاےنا ۔اھت ارد وار ےن کت انک ۱
 . قر کن ایمر یی کک بات کوک
 برنا کم تو کے رکوانے بس ل رت
 ر ادب ےک سا .اایفرک زض نو یم ندا نرم ےس کروز کس نایب لی
 يک اہ ۷ بش کم ےس ن اردا ےناج ےن ں اہ ےک بلم ش ات (باضا

 اما کو قت کلان کل الم ماس ی نانو
 حب کو س اردا) یکتا سنجی تورا هک ترس( ۳۹
 ترفند ت مح شا ترذح : هی کف ےس بنا شی ات ام نا
 کرکے س یب فلا ںیم ےسرااب ےک روضہ ےس ںیم نا نر ترس نب لیا” ت زص اج
 رسد ےس | لک نیل راہ ےک فی کل ساع مو ادا نیا ہے ےس نا
 دیت نب هنا دیم نب لا ںی ںیبزل| یب ورع مبییمط برس چاک تورش
 ناز هوس ںیم تصرف یک دم نمود ار ےس بس ےس ںیم ا نٰہحرلا ںیم نیر را
 لص س أن کی ام لس سرر دلع ےس نا ںیہ بیام( اقا لیا ےک
 7 ۔ سر ترک

 نود تر لب هرس اجے یب ان سیم مرا غیر یر یز ما ۱
 شا نر شام تره هه اب ہد تز یا هما تسویه

 71 یز سرد تاقی یک نیہ السا جرات کی بر لیدعتلاد
 ۔ ںؤددلصح تالل اد امس الا بی نات کی وزر دا بی لن رج« ہظافا رک

 ےا (۱۳ہم اھا



۹ ۵ 

 يلو تره اوج والخ اد ےہ ریپ ےک ما ار تاک کر زا ںی منا نر کک انی ےک

 |: لرجل یی نایت کل اد نما ی ی هیلاری نورد نی
 ۔ںہ ھر ترکی بر فس کت | تا( لس ےک رھ لی کک مد ترک )طا کا ےہ

 رت ےس £ نارو اسی مس سیم اف د یک ما
 عاد نب عور ےک نیطسلرورورو ار ےک ابد ودع مامتم رب. ۔ ے رو تتم ےس فاحآ

 هم رک کی کت ید سر کس هر لنا تقد کس تاند ھم

 تنا لاقرفا هک زر او مس نادر آکا

 2 رز از ےس ضر یا ا اف

 شم پچ لاک اما

 ےگ اک ب اضح اکر تم یم ںولا کی اد رد ۳ض
 مجرد لقا ۔ ی ٹ امر چ یوم یں وک | د اصواو زلف کرنا

 بس خیر ای لاک دنا ۔ے نان انا شک
 ره ایج یب وا | ۳ دریا نار ۲و یر ٦ دژ نایبلا عمو ا

 روا مردم الکل دام ہد یز ےس بس لاند الا ےک اکر ۱

 ےس ر اک اش بیج[ اکت رقد اشا تای نم تیا هد وآند تافص لژلرد نا ی تواس

 بسا اکی اینپ :ی ےس از دتس ب شی بارم

 اترڈ کس اپ ےک نا بجو ےد ید کما کشا چکے س نا لاس یو ےک یخ دای

 ساس ا بکر لاوس اک سرد ا لب ننه نگه با

 ۳ "سا ها ت تاتا شل, رتسدرک نو کرمان سرتاج

 دلسووٹٹلرو ا١ا هور ذا درج اکن ار وہ نھ لک طی ور ا ۷صا ن اردا ١۳اس

 ارض لر ے۰ا ازاپ تروصص یک ری اندک طلا فرش ار یت چکے سا

 هرز کل شا ہا فی اب کد تس هر هات س هدر
 یت باجادوگ ی هتک( رپ چپ اون ادا ی کد ت ال کت شاد اربا ےک



۱ ۱ ۹٦ 

 ے نا سخن وگارذ| یز نکے ےک شیوداد ین ارر ارد ےد آرا صخْٰ

 یر اید تلک فساد تیک اد اور خزر تر

 ایام ( . -

 ھر ی اک 2 اع تایوا ایر

 بابا بک تعز کل اوس ا ٴ) ےھت ےک اک اوترو
 رشا ےک ںار اوم ےس ی رکی دک اردد ےس ہم کا و

 ےک نی ییا روک نیز از مڑ وا درام( لا ےراہ/ل تب ام ریز ےن

 اض رک تقز سا ساپ ےک ویر ہے مس قافدآ سرک ےک

 طرق گرا ایه رد | ال فا تئ خد رازہ ہرا تا ےن ںوھت یار ر کا گر

  21درب فک
 اتا ےس ےن یک( اھ ناس ےک نا کرکے یم: ںودرگاش کن ال ش فرم

 ںونشنل ج4ا سر لک د کت عر ےگ رل اب تیعمر کیو سور تی ھر نت

 فرو | بر نت بکر فست واسر مو ےئل ےک هنر لغو ات در

  ۱ںیہ ےک مر دوا هتریشرد ار رش سموم ساب ام, ےھت تر در یر اک

  ۱(ےئرک کن بسا مد اھت کوم ارتا ا ےس وک ارض

 هضم نسب گی زازا ارہٹردا ترافسلم آب یو بیو | یک ا سا

 ا رو | رد مون یک کی خار ۲

 گرسنه ایا ر ۱ لب رس 1 چ | 7

  2لخی بیا نروار لسا اتمی ںی رم کرم

  ۷ددا تبیقوارب رب لور ےاردا لوو بیعت ترم تافس ټر

  0-201تہ
 تراس تا تفت شا فہر دا

 ےگ اہ لار. ےھت یگ یکے ےک بت تو اوری کن | نس شرم جے ن اروا ےرک
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 راد بیت دار سکه گو نم نک شوو وا

 لنت اہ ےک ںز اسدا لوس دن ےس کرو ںیم رس ترم لس را بلط ۳4

 ورک

 باما ناک تگ روح قلعے ما| یر دن یا کد ان: وا اولا

 a ۶7 2 مز گلو توی رب روز کد دهن سیب, ھم تل کب س ےن کش شمر

 نفس ا ن ل اشک اہ )پاوه اہے ں ون وو )ےس بس

 تر رکے بس بابای نی : : ایک مو ےل اد ےس( ےن ںیم ۔ ںی چیر حسن مایا

 یھب جم 07 ےک وہ س رک رم یک دع سید رقیب شی کر: ۶ را و گے

 راصنا نیب گن اج تم اکر چت تاک ا ارد نشم ےس سا اف ناج اسر

 ۔ تف ایرو برم ےس سا ت ناوجایامڑوب بد ج سین ها بل یھب یکے راک :

 نان لار ےترکس کیک کے ں نہاد یاد یب یم ںدیر ہس کی زم رکک اہ سرک

 بس یا اپ ےک سکے ںیم مہ لا کم حج هرجا کل ورخ یاب

 لب رم سا سرت کک ےرکل اس شه یکی ریز ۱
 درا و 72 رعس ته ایر | رال ت اک توم دوم ل شی یکوزناما با

 ب2 اول ہو ایڑےسمر از گن کل ص ام ید نکس سا ت ترم. سرک یک ب قر 2

 ےڑھکرلےز اورد ( طی ابردرآ اود م کی کتب جنر بے تالے فک لپ اکہ کسر

 اھ ۷پ دو : قبا ور ےہ نکہ ہز ادرد : چ سیر ارش اتم تاجر

 ۱ سس شمع یس لمس یک کي نسخ تی ریذدا رگ اے را :ے کلر مال

 ناڈو ےک 3 اک ماک 24 ندرگرف رک طب تقدیر ل یہ

 1 یی روز 1 لنکن ( جو سد در هژادرد جک

 ۱ هاتف کک رہ وتے توڑ یک ترم رپ ےس ناہاک ں ول قلعے ی رز

 نازک اہ اج وہ کنز ںیم نار گو این ےہ رد ٹپ سرچ کرد کر تت ںرراچ

 رگ اہے اکا کد کار کا ا نون ینا



 4۸م

 برگی کوا ںابداش انس تگ زیب عيد هد ےس ںوٹکو نیو رله مست ۱
 بي بتا بر ساک کت اد وچ ترکی اب کک

 ۱ ےئل گا نم فرد یکے بم تداع اہک مد ۱
 - نابري . ےس ی آے تم ان... ےگ ےس اروا ےس کوکی اک
 هو ۰ ۳۶ ت با نسیم ےن ۳ ید سگ اب فی رص ین رحم لرد ےک

 و شی شرم یی کک هر نھ ا ھی کلو اناج ںیم : تاز
 متع ےس اج شخ پایز روا ےس تیکه گز برف ےک ید نا اطم ےک الط ا کل کے وک جد ای نر ایا کد و ا اهن مدرک یس

 ںی تفت سا ےہ ترو تشاوراروا رف اح تسر رز کر تفر یر مود ۱ خد
 تا کپ اھ از نا سرب تر تری ا کت تک زا.

 یر یل ما کرس اھم اینه نکی تد یتا ے کر ذکی گپ اب نس آ
 نوت بس یر جلد سا تام یک شامی ؛ ایک ساک پز: کپ ےل رت /
 NSDL ILLA امد لوس(
 ییا فیر رکو کا ناز کد اتما الورود ارگ یس 2
 ۱ یز اپ بیل ب یو توپ تسود یت جلف ںی بخ هر ےک فیل کہے اوہ اوہ کش ںیم ٹری رپ نیک چے دا

 لیتر ۃداعلا کر افر ےک ترآ یک اهل سر ما ٠ سو ۱
 اصناف رم خوک نکا ات لار 2 رک او کلا ترم ےس ںیم ناب ایڈ تی تان طظ ام کار زا
 ۱ ہہ کچ ایکن یب هر ککن ارم نب :یل ملا موہ سن نا

 باب باقی وا گا ترم لا ےن لم ا طز یلفر تم کیا ۱ ۱
 ےک رش ضد. او اہک نوف سوم شب ۔ اگ خاڈ تاب
 1 او ےگ ور تنر 2 س گو 1 نصر کےپاس اع کپ مثه



۹ 

 ت ایں ےس نا سرسره عب ساب ےک نا وزن الل ےک بیل نی یس

 ےس وم ےک خس ا سکر ا( لم خس لیکس یہ یر ےس عا ےس
 ار ترک تم یک اگل نک و کے ںیم سری دارم.
 ےن وفات کز دین اب تلخ زیادی یش
 هلو یزید انس دو ر طخ ا کا پ اسب اکو

 یر ا حر سا اخارپ ہر فدک نا ےن ریز وت هد ام : اہک

 0 ( لپ ےس نکہ گد ےاددا )سطح ہو ںیرت] ےک نا

 ادا گام نت م فم یخ قدرت تخلف کز
 با سکر پز یر اہک شوخ ککے بر :ک کت سارد ےک مذ ےن ایک

 ا :اہکے سیر روا تدم تی رپ سما ارکل م عمر کک بت

 س بب ےن ماش. ید اہک قو ید اکر ارو چک هارو دمو ٠
 ٠ اتاری رکن رح یاو یدک زۃنس یب وکیل

 اڑنے يهو 22 ی ام ےس لل یک الو تاور ۱ بیا یم ےراب ےک کر

 نور | بیس ڈ حت سارک توکل ف احر وش کس تازو اھت ےرکا متری
 یز ںی )دس یس ٤ ييو رپ این یز زاد "هم تساز دا ےک ترک یہ نعپ
 -ایہ اھل اھکب وشک | وہ کب یہ ید کک ل اف یل وتی اک

 رکن یار ےس ےک سرکل اونم ی مرام ی
 ےک ۱ تمہ ه3 ۱

 متن سارر ات کں یت دق اس ہت نا پا ےس ۱ ارواح

 عدم تر کت اید تق ںی ٹر تارا کت ارم توقع یم
 هو را دوا یک لاخ ت اما تکه تک بم رفیع
 ۱ فار کک 0 7 ۳1 ےن 54 پ ےک نا ده سگ رد اےک لض ی فیر ملغ ےسرود

 ھ0



۱ 

 وے نبش ایکن اد او تم بیر گن
 ےن هاب نھ مد ګار ر تاو هی ایس ٹک

PTIیک را ےک نا/اگد  
 افرا را جاسک ا ٹو بلاط تی
 تا رات ڈ رپ نس یک ایر کلم & ری

 . 2دی تقی نم ماگ

 ۔: کب ےکرکل قن لوت نیفلرصتٍل رب ارم دب ٹ یل موز کر در جت E )0 سو ےک اپ رسو کرا تارا « یو نام سظافحا
 هک بیبر بیفتد یکی رح اع عج هد ےس اکر ان می
 L2 ۶ ےگ ہک خان کس وکی بت رک ا اہ شرم بج تا 7ےک وم
 ۱ لوس ےس ت تنه ادای ےاہ یا شرم کب برر بیر
 هر ارز یکن ا یى قلعت ےس عوسضیم سنا پس وپ وک ی اول ی ےترکن ایہ
 ۔ں یداحردا اج

 ۔: که پس ایت یاور ےن کام م١
 ونک[ و دلا ) عیب سیر رت ےک ید باہ تا بم اد
 7 ۳ تند ۷ر از کب گم لم او نبود نزاددرم اڑی

 نو کت جیب سا سی زید کچ یلایخ یم ہے و توبه
 1 کو یخ ناں گن ےک ید سرا یس سماع
 ہے سر یر رپ سجاد

 يا ےب کرلو تہہ سهم ما راد نر ترم کا با

 کک آن نی نازی ساس ںی : بک سیو دہ ےک تیک
 یر سمٹ

 و" کوی



 ہا

 2 س ر7 ها جی مش لا یتا

د رانا روا ںی ران ن ۱
 کا اھ سد سرو

 1 گپ کل تن تاور

 ۱ بام :ایکت فرم نوت اند کن | ےڑیرعلاریعں یرع

ی : اد باج ےن لو ؟ 2 هاب سس ےک ۹
 سو واد

گو کوی کاپ رس دز اش یار
 فست ہ

ی کالا یا ےک تپ سا ہر سیٹ وااو ایک نا
 رھ

 E )هرمز یاسر را مک اردا
7 

 ( مر ف تن امد اپی ہوکر زن ےن

 کسان تم نی
 ملے راز د نرم ته راد تیدام| یکں و قم

 تھم مج کیا اہدات ںیم

 ! یاس شین نا يڈم ےک

 - سا نیو.
 سن رد ا اد گن اپ نم کروڑ اه نقد یم فثیرح ےن ںیم

 اه ںی دح وکالت نگر تری دی

 ۱ ٦ اے دییفنب ناف ےن یل این زا

 متد تک بیع ےریمالاد جک رم یک الادب ےک مز

 قو تس سیره + انا ارے باش

 ا نکے یز ا اور او لاو اج ایک

 ۔ : سان لوک

 ۱ ٹر کال اے اہ اک فید و تنس ميز اگ JIE هسورآ

 - ار یہ



۳۲ 

 . بتن

 ۱ شرک یم

 جیسا ایپ کی من لاتا ٹن طے راز ھر ولر

 و ثیبع نیا اي ما اکی یار دور لاتا امت ؟ رم «اط 1

 دا و رک 7ےس ا کا فو اف لان سے بس تنم

 ی سر ز ے لمس کر یز

EE ۱ 

 ں معز سا یا( ای اررروار مس ک ماشر الف یخ

 اتم نوا کرکے جم ےس تبقا تر ایل کپ مز ا اب ماتم ےب
 ۱ یون ےن موم وم ال

 ےاڑز اکو و ابحر زوم ںیم ثاعد سوا 7
 ف رمو تر
 بس ےانراکان مس یم نا سب ےڑوھج یت روا کک م ۳7

 ےس

 هر لار شک یکم 1
- 1 o) 

 فلوت کت ند شیره ےس مکر زاد بع یر رال لوا

 هی مو اےک مز ره بم ستون لصاہ کر مز ازای او

 او مر لو سر و ارم مد ملنا را رک نور

 ءارلع ا ےک ےک ب قم بره حو . برگ مگ ےکر کل سا ےن رم ان نحز شرم یک :

 رویہ کا گر رل ارپ نب Jf يآ اتن ارور ےک شیب روش ۴ گیرع

 ار رابرت گرم یس وقت و مج ید ٠
 نیس ےس بتل ےک اد ےن شمر طب ےس بس وردا ہک ج ایک راس ےک

 کن باش با هد بنر زورم مو روش

 ۔: رک کج رعت میر ایا جٹ ذات نہا فاح
 کاج یکن وزر ےس منی روملار نر بیم بسے سخن



 ۱ دتیک بام نع سُن نب دہ جیم ۓ مینو یر بای تا هد
 دبیری ہد ایک جہ ایگوکں رم جی ےس سال ایک اور

 کرد در مت تس ماي ورخ ےب یک م جرات کک ا : لوز اک

 اا

 ر علا رسا ٣اب )نی لعلا نایبعم اج بالا سلنا فا 2

 ۔: لے ایک ب اور ےس یوم جم کی "یر د ار ارج کر

 بیپ یریز بایش نا ہد اگر کارم لپ ےس بس ےس سبح
 اک داس قع اج ید ع یا قیر تاز در ( تلف یا فرم يدر شر

 را اگل ےن قدم (ےک ںیرٹرددا اوہ ےک ر ذ تبسم ارز ات یلو اد تقس ںی تشس کد رد جی
 بگه رخ مست ای ا تے تانا ددا نرکع ید

 شر مگ گیرد | دربنم یرہز فکر تونر اد اےک ن اپ رم لا تب مدد
 ۱ , ۔ایا

 یک ایکت اور تسنیم ےترکام انا
 (ےےتڑکل قبیل ثراھن ادا ےل ا :اہ ےس نا ےن لینع نکنی ۱

 ںی تاج وہ حیاط شرد یس تب آے د باش بارک رگ

 تار طبس ست باہ نب ارگ یی ےک ھم
 ہی ںیہ ےک اب تگ اد ای ی بک

 تیاور اسکی ورٹسیپرج ےت مه ضخ ترم جز سلا ںیم ےٹنزہ
 کر وتا هریک یاد رم ناف مود کی کرو | ٹیک
 منع شوے ڈیرن رکا ںیہ ےترکت یابد لپ کر ین ترع ضد

 فتا یک انس |رکف یدح و الع تس سی رحم لپ ےس بس یر من ام
 ر ب سس

 یاس ییا پھتس یب کک ور لا لی باب ےک شرم نورت د عر ی ل دال هل



 ۳۳ ےب

 تک کا مر انت ترک ہن ماما ناچ کے نک ارس طی ےس یا الد جت
 و 1

3 

 بو دي مس

 یا یمن

 شاد نس اک مشی زس وت ارسم اف
 تن ل رتی کی رھ م۱ سري سس کریک ساره نما بابک
 ۱ و هوس

 چروڈ گاد کوم داچو اتد لی تاک ! مثل اھل
 ےم ٹا نیزہ ےس راپ نس ناد یک ۱ | م انصار ام چرت و ےل ردا

 رزلن) کا اب بیک بودن اپنے کنت کرہ ذد ےن ( نک
 ۰ بت تی رک کے تسرب ددا یز تک ابی ارس

 020220 شرط سا گز ما ا

 کج فیر مل اپس نا سش فیر یار تیر

 ي ںیہ تف گرد ل الدا

 ۔ ۔ؤ بک 1 امار

 ۳ او وت یا ےس بس کشیدم یس ۃالسلا کت

 اوز رد ٣٣ ۴ دج نع هبب| نعنسم ا نبٰلع نع یز کی )١(

 ۔ پہ کن ا یر نسر وارد هرات هگ نا سار نا نه دیدم نع

 ور ہے فر 0 1

 7 ر بسررا یش ییا ےس پس ی نم

 7 متاحا تا

 7 1 و ےک مسا دوز ےس بس دو اب 11 الت ارد ےس هعرزول)

 ی



۷۵ 

 یاد دیبا نع لاس نعی رھز بس بس ںیم نج یہ یاضا اپ : از

 و تک یم تال باتا ا

 ی گا تیک کن حی شل !ی یهزلا باش ناسیبدبحم

 ےس پس نفس ں رزم ےک کلا ےگ فاحت رد | چا ہدایز ےس بس

 و لا تن سن تنم ترک یم قافلارزانا ر ی انس |

 . ےک رر یک کی اک

 ۔: ایکن اس ےن دعا ) لاو رنج و کر ره ناف

 . سس شرع یدار فرد | بقا پب قر یه

 ین ددرگاش ےک ارد | نام و تل کیر اما رم کس

 و ںہ ےئل ضد فنا نگر تشک

 ا لیے مج یھز lea) کد وکی ار ےک شیره نج
 ثیرهنز اح کل1 ےک تشاور ای جدا ںی ت س ترین ینہ اوج. ےس

 ۰ تیلور شح ٹو رہو یا سس بي لنکا بام تک ودر ثم
 لب ید زب ےک ور کو خرچی تا کن تار ےس رپ اد

 ۱ تکی اتم یر مزایا ۱
 ںیسص کردا f ۱ | رپ صحن بس و ورک ثم انح یر یز

 ۔ ےک

 ۲ نو ےب دلا بی دت سرد قلم
 فل س"ٹرحظ خام حر ء ےہ تینا« قفل تہ یه

 رنک ںوگلم وود شیدا اج یب یا ےس ںیم شی لوا
 نر

 i ےک ییہ یر



۳۹ 
 طاس اتا ( ںی قرم تیادر) ددا کف اجاررت تاک یشن

 ۱ ۱ . بتانا اکن رگ میم ناچ دا

 سرم ےک ن اش تل  تئایدد تام عیادت یک نہ ےن کا گرہ ماما ڈا
 تانارطادت ایادد لگ لرشد ہجر اوا فرحا ںیمےرا ر0 تنشر | ےئل امور کا
 ۱ ۱ ا ںی
 توکل وما ےک فط مال
 نفس ورش ےہ ںیم نا.نفگتیارر | تیاور سیاح ےس یر رز مایا ےن لوب
 تے ی اےک |ںائم ہں تکی یاد 43

 کراس نکلا تاقرط ےن لوس لزج کیہ رھا ا کک ا ار
 )ااو رس نیل ما ا صر یگ نا( ھر رر لابن رم جد ت ادب ندافع سرچ

 "“)"۳ رر اوا

 نفر یم لس یکے لسا ںی یر اہ دا اےس یم شیره بیخ ےہ
 ۱ کام ا ںیم ننس ا ےن یف ےک( ہجام نیا نس. یز رتن نسر اوول انس ؛ یل ب شمر را

 ٤ عد ت رخ شم یک ما ںی ںدردنس ا تا ےن دا مارد | انس« اطوم ےن

 ںیہ اغ ںتادد یک اکرم زنش الف ید ظف ام وکی کر اب کف ی ی کی کفر ںی

 یم لود اکی کل رمز ںیم سیکھ پس ںیہ دیا کباب نواب یت بیر یم فیبر بار
 ۱ وم زړ چوم غار (کد اتا د (( نرو صدرا ی( توزر )

 روا ہت اکا یر ہں یہ شیره رد چپ : | تاب اوج نر دا تابش قلت یر

 بکر یک کک کس ںیم نا از اتمی یگ ٹرورئاد نور الع ناسا (تم

 اگ امر تاید ہاتم اما کن از د ہد ںیہ دزو کی مازلا کت ساک
 یر ںیم لغ ےرا لی ستون سر ےس ل وقرر شرک که کرم

 تم کپ تام دا تایدد تاب | کر[ ےن سبھا و نی یل یی فنی کی ند
 َٔ ہر اا کیش کشو فان

 شر ھے قدلفر ا تیبے رمز اا



۳۰ 

 ںی ا زہ یکے یک ےک ریت ات رشتا کسی ی مر ے سپآ
 بارچا آے کک ےس لیفان ام بان ےک اف تابش ایشو رهبر
 ۱ ےہ... ۔ یر

 لاری سری اد کیر ماما کرد ر یگ مون کا
 ی ۰ /

 ےک تاش ها ےن یب ان کد ر چ ی قسرا
 مار کلا طل ےک ےنررکعشلو تیم ارم

 دار سرم اک( اما فی یا ن تجر وا اک راس ارے سز کپ رم ت ےب مہ

 دا ریپ یلدا نورت ۽ 1 ےس یس ب ےک مد گی سکس عر ےس نا علت

 دز رک تا از تنگ وغو کلا ےس یار س 2 ور اط لسور نلف نعت 4

 ا کر افلغنا اچ رج اسد نخ نا کام + هیت یورپ یی

 درک گرہ یوقنرو اتا ہک دے مال (لئلج ما لی ترور هد « 3 راس

 مع عن جی ناس ل اور ب او ےک داتا ےس کرد ۰ سرکس یف در

 کم کیش ا لدس وک آج مست سما ع نھ ۱

 نا اکی ایر ماکت یش نرو اک شہ ع اس ےک نالایخد رکن و یوم انت و

 اد تار ترط یک ارغر وا قوت اس یم و تای ت کم بار 77 لدا

 تک ابعت نسا کے ل سا )اھت اید م ا نیم عرف یز ایا دا الدوا هد یر اب
 ےسبس تاب اس ےس £ ںز ورک ا اج تاطلس دتع تحايلڪ راج امظعا۔

 یز نشے ےس بس اک مس هد اب
 سسا ےک کد ربع نر لو ذیل یو ريز مک سوگ ہ عت او کا ںی فار ملا

 ےن یر بیپ هتسکن اب ےس مما یا ج پہ هک مرم ها اول ےس رز ےن سات لگ

 . وکی بالاتر قرار: ضیغمی ایت
 شش شے سس باس سم ں٤ ۔٤۔٭٤-_ضص سے ۔_ ےس ےس ےس ےن” س ل مہ

 يرد رب ص | رلج لہ



۰- 

 مکر یک اک تيم اب ترک ارد ی ارگ اره
 طنز: اه سیری ناگهان زا
 وزیری لف د | ےہ تہوار ترک کل ہدای زد زن سرش اد یک لغو پین ورد ایک
 او امت کا ن ور ز رب کوہ یک یلطر داوو یک وج: اید بار ےن اد ؟ دہ دما

 ۱ ۔: يہ ےتارز ےس اسلا اد اندو غیا
 ےاانزیلقرم مز ےل در ست وڈ اد ےل ےن کات دا
 - ور صف تاس ےک ان مرد ےک کرتے نل کا نح ایس 2 ترا ۶ اضرب

 ےس تال کا مک رو لپ دیش اپ اسا لیس کت یول بو

 ہے تم ر ےک گلم کیہ گاج... ضش نوآضی نیا تا ہللا
 ہد رک چد سا ےس بازو تک لس نا "نی بش کد عمل ہللا لی

 کود ےک باص هل باسا باسن اپ
 با ےک ں خاو یک لغو | تس یک نو سرب و لن ےک خس ہی نیو ماش

 :اب سید ا لود ضس ےک سا ایکو و نو ترموج ےہ لا ایکاکپ ارد
 ا بهت س یاد ےضا ںیہ و آگ و کت ےب

 ےل ےک ترآ عو طبر نایمرد ےک لف ے یی یو ر د | نامسنا ےیج اگ ر رو

 ام یلا کل ف فو اکا زی پس کاک لات( ےب ات تا )ی رک او رنک

 ` سەر و راز کس تنر کت اض اک اروا پیر برات ےک یاشسرارردوج هچس اسم 1

 ناایب اد ایک يرش کم سد یار | لا وزٹ ےک سر روا وک ریو یکن ا ردا ہر
 لب هل ےک ز زد نیر ےک نا وب ہین رہ ےہ اس اعراب لا فا ماتم
 رب در رک راد لر کف یر نوع اند ےس تنس یک شش لوس رد واچ
 عصر تگ بیڈ اک( ناروا ےن ارلز ےک نرو ارے جج وک بلغ ےس لب اهر

 ۲ تب در هل
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 ےن ار ی ا اہ رد مت اهر رد ورک “رھج ام اک رر 7

 ھو نان مارے ر نس نا ےےنرکاس کن گیر وتی چک عاد سس اروپ ےس بلا

 ےس ایل نب ن املس ۔ گدی یا ےہایکل قنا ےس ت کبک ۷

 ۔لگ تو تم ۱

 رم اچ ملی ے بسے چرت نت باذع ئل ملنمڈریک وتى ذذ او

 ےہ بارع اب تہب ےل ےک سما ایل رح ط

 ماد باوج ےئل 2 ایل ھر کہ و ھے لے بس ےن جام وکم داپ ےن ما

 لا نب لر اقدار ےس سا روم سدا توی مات "افت لوس نب ا | ترش امد

 ےک ی کام ابر کک نت ابی 1 پ ( اش سےکے ناو مع( مس از فنر لپ بلا

 والا: 90007 وه ترش کت اس

 کک ار( اد من ےل وت نا نم ریما یل )ریمل این ین ايتار

 ذم کریک وت ی لا “راجا لو یے مار بہ تار ں رز
 مود لولا آن یدشناریج: اد پارچه یر ؟ سدا

PILAR | سنس ها پڑ بلاط یا نب یلعوتدارم ےس سا ایکٹ رجب 

 " دام لاد سرا یوکے ناس لاغر پا و | را 2رب

 روز النو الن ھم لو: ٹوھکں یک بسا درک الھوک جے اہک ت رگ ھب ١

 سض او ھر رب ےس :بص ںیم رتا ےس ےک ال سم شن ان تضحرکے کہنا ناب فرص

 هایت ل ولس نب تام اغ دا ایل دصحےن

 دن و گیر کیٹ ت از ین م٢

 ۔: اہے ےس ریز ےک ا کک ناب چر ےک کردا راہ

 را وہم رر سکس ون بسا ے ےراہ مقا خ کٹ ا و اج ےل (ےس لای مت 1

 جال مز ےن یس مزه مایک یک هک ایر گز ١ سل یرادرسو یک

 (رارمز رک رکھ اند نبل الامت ا ؟ ۳م ےسر سر دیدم دسر مت م6
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 43 بکر نال شر سرکار ےن 9 کم بم هو و ایم کا از
 عروق باب با هسر اوت لیس ےس وار : او بارک ےن کرین هر وه

 رعنا “ےسایل شا بسا جم

 رھپ ادرک اد حس: ار مان رپ سار . کج علوم
 رب اطا کسری مز 00 4 ےس ںیم شرک ےس نا ذات
 ےہ اڑ مکا 1پ ےس امج کس کش ال ھی اک ان ش١ سا

 تن ارب دایب کد کر قلحت و اس ےک و افلخرد ا ےک ملاک سرا طور کر ما
 دی چتر ےس ےب مم اند کری دو وکلا او ید ارت جو سرد مک

 : ہے کل قن ےس م اد قلا لیلی ین ادا سا بت اس وہی ہے آں یم عر ام پا رک
 کک رت و ترک نر فوپہقاد سا پا ایک ما اتم ںی ئا کلا ےک تقارصد عز
 لیہ اظ رکبت ب ےس ں سا هر مر عشاق سگی اپ لب ۷ت اد ت اد

 کہ اھت یک اپ یز ا ۂافاڑا گر ارب ہرظرپ تا اک را تار اگر افلح | 2ے

 کا جسد را( سره پارت کل ابا ۷۷ : ےک ہک یلخ ےکں زاص خلا
 یر ما سا بکرا ںی دیرپا ازت او بدا ہد اک جوگی ر آے رسود یک رد آلو

 قم قلع سنی ور تناط کی کرد د زی عت ےس یلخ کره بس لید شی

 لس ید ےپاوکس جات حلق غلا 9910 عمار تیم برف کھ دون یا

 , تبساب اج کک گانے ےن اھت وفد ترا سال لو چاردااھت دامخآ

 بوم لر کت فیت تک با یکے ںیم اقرار سلم دف شل

 لب بانعتغ اک ب اصتغا ںیہ یرلج ےب الغ هو ہا وہی ا ی ت ایہ ز۷ت راج ا هلس

 سا ٴ آب اصتغا ےس بصغ لا جلفا با! ١باطتخ ا کب هرا ےک بش ںاح

 1 ایما ں ابی نخ ما ایم٢ کے راد واخ ےک نم یس ا رکی سکر زا هر یک نيم

 یش ٢ ۰ ےرہاظ ےس قام ں ایس
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 باتری ےس سا نره« اھد جط کل وین اس ےزیف+ ست اسلا کا

 میک ےک یا لب ےس رس اوج ےہ انت الخ ےک س روا سا قلا سر فن کی ی

 هه اوسرد تل اخ کت اپا ونک یل ضیا کے تاب یل اےس قد ایکس یت <

 ری لوسا ےک یر هو ے لا ین وک نجس لوک شد یک کر ملل ١۷ شا لوسرروا

 ناس یر مرا ای « ےر باب ار ؟ لو اتوب طب ایک تک وف پا

 ٹرک یب بت ےس ای کل زا ےل ےریت ٹومع ےس ارض کرکے دزد یھب ےس
 اون

 طی رقص سن لر تم تا یر امام یی

 تہ رحم کک نرگس تر 1 1ہی لن رنج ےس س (لںیلار

 لب دون یل ام نشؤر کا کے ر وی به دد ہاوس بانا ےس ٹربحرو سنن

 ۳ 0 یم 8030

 راگ کہ کنار ےس ر ھت اس تابان اکر درسی لاو

 دیر ھا کا اس ےسراہردا رع کما سا ترشی ےھت رام لط ےس ل ہو ایک ےھت

 سد ےس ںیم ں گرا ےکز اس ۱ کج کم ال
 سارا ےس قیلاب ملغ ع کل ا رکن

 اکل قنوت اکر اند نر ںیہ ےسرا ےک یر رے لش
 : کے ہ

 مظنن کی ریز انج اھ ںی ر تح اتوکم دو راند سرنز سيب *

 کتک هردو داند رم

 وک ترت ۽ ےک راگ لے كو اجو ت۶٠ (ے 4 الضد یت اچ ۱
 تم ا سار

 تیلور و تب بھا کہن "دوس نفخ اس تو روا
 2 ۸ت گلا ےک

 ےک ھر اکب طے تل اردو اجںودرد رھے
 اگ اجو ت اک رنو ؟ ےس

 نم پ آيا ل اح اکا ایم: تورد اتن اد تن از یکی ارو | ں اون ےک تورو تلو ےھت

 جا عقرب تس افسو 2 امی ضوکعدرخ ارس ج
 و دے ہا گل ےک اوہ دری انب کس

 حد صرح کد اجد لا ز سیخ کی ےک اکر انا فالو | تنی ایا

 ۱ ۱ ۱ یک بنوا ہرہع یسک یھت
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 دا وچو فدا ور راک بان ناو دز رک فر
 هد رو | یکی راج سج سس ےس نا یک ار گرد کے ہیر هجا يرد ا ءا

 ایمر یہ ںی ید ےس اکر کج مولعم نر ی رها “ےھت فزھی روکے تا
 عج ںی تہ کن ایہ کت انو کب یم ا نیر یی .ایکل اه عن گیرد

 ناطے ل وے یر دوخ ؛ ےترکو ر انشا دزخا ےس نا کلپ ل ام یری بب جء نر ۰ Tae صل 2
 در ےہ او ےس کر زا الع ےک تم رک سر 2 ات کیم ماش کلاس یو

 ۱ ر اراذل فر نیکان لت
 بیس عو اتسا کو۹ کپي گن ا ال کر آے ترک
 نوامبر یر ریتم ایک یہا ویک بقا اک اد ےس نا ےس
 تیا م ےراب سیل نر تگ اپ که دد توطس خب
 سس فیفا تی آل اع کن ا۹ت تے ریز. اکو ایرج رچ س اب ےنرکرایقا
 اھت. ےتروٹ ود ےس ےنرک زی صف يک ود ےک جد دا کو شاعمرکے سن

 یز وک اجر مد اکے مز ےن الغ ناوت ےھت یف تے کرن ەد اجر ون

 ےک مدن جام سج ےن ںوی اج ےک سب ؟ کک سا رنو رجب گہ زںض تیره
 ترا ؟ ےک سنا ں ویک ع عزم یارب یز ےک دیر انا ن او ارد زا ےک ن اپر افلغ
 سی ست حرج راک لرد ما یا ئا+ ید ابن مم نب ی لب
 ےس تمام کر 27 تمام یسک دا ےک ن ید ےک ارض ہد لج ٤ یکرایتخا ںویکت وک رب مل ایم

 وجرب (یر مزد تری ی ڑب ےس بس اھ کریم وب توک ےن لوھت ربت ےس رک ںیہ
 زید ےہ تاب ی بج ایر فا ں ویک وکس سیر ری ھم کلا کت رون یک
 پ1 ما سر ایم یر ںی ببین د کل نضرابم ےک

 روا ہپب ےک فا تیره ےس رہ ءالگ ےک کلا اے رمو درد بر ءالعووخ ہد ارتب

 لب ےس رش کش ترین کلید ا تہہ کر ما اطاق عن هی 9 07 اس کوچولو بد ےسریمادزب ےک کرہ ےس یب یر ود یا ی ترا

 ا ےس
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 زاسے لطابد رو | فرص عد بک عن ا مرے ےس اہ ےل ان عش رپ

 ۱ مر ق شت a ا
 ۶۱ لابراز تال تمرمرو | عقاو اکو رخ

 € ددان اد اش لپا ہد اھت یارک متاع سر قا ہت ےن کلارب

 ۱ هسرخشم کا م شست ) ساب اد ئه نالود گرا تیب

 . ٠ ایک اول کی روا برگ آه نل ےک ت رای گه نه مس ېر قنا تم اج

 ءاضاب اھ اپ سس ایل جد کل مس صا ےہ ا٥د گی دوا ( برگ

 اٹھی طاخ کس ا ےہ رہ تسود ےک سیو سے شہ سار
 3 بے ہو ۔ خلا لاحرم ا تم: یر ۱

 تا لد نا ےک قئافح تر تساوی! ادا سا
 . _× بارار تری یاد ا راک )یکی با کا

 ےن سج قلا تیک ہا ف العا حلط اں م سا کن خر دستای لپ - |

 مات دریا رت (E ر کاک نا« فلم اربع یت کت دبع ېر ید نیت

 ہت او بول کو کن کے نروم جا سرت ےہ کل یر ھتیک ا ےن خرم مو فتا
 ۔وہ ایکب رض بغ اہ کک کار ہوکہ متی کہ نعل ےک سکیم سج نمل سری سیا

 یت شون سا رم سل کر تس دیک ہک یی ریت یہ ت ارگ
 نوا مهس ا پیر البوب وت رکایکے اک ےس اسکار .ےس ےن رکی کہ سک ہک .
 نفرو کی یک سرو ا روت اب. ات د اح تسد ر زر وا ہک اا کر ایک

 تد گی تارمح كا ,ںیل 0 ) AA اطر ےے یوم مم ایرکی یتابرع ار اک

 نج رد ںیم ں وقبر اکیا یکے اتو ب یک تار ی وما لاو تیم بس یا ہکے یب یھت

 کتب صعش زین ف لرو ا«تافد یک ۷ ( روک کک لفارِج) ےن رہنا لم ٠ںیہ

 برو و وت ارم ایانب وک تگ ا یے کنار یعقاولا ف رکا ےہایکرکڈ گود



rif ۱۱  

 یتا ہد ساک ربع نیر کی ید سکے کا ےک اکا درد
 ` كاسر گیر رم دنا ےڑبرکت حرا یہی رکا ام رت
 کوفی لود ناخن یم نانا ب ال کی رم لإ ۔ےہاسنرا تلی تی اون ام
 ۔ بساط سا ترا لا وک ارگ اھت ونک ا یہ ےن کیم ردبحرکے ہ

 گنگو دا اھ ا تک ا ےن کم اد س انا تاکو کلم العاب
 . تست وب عبس اب ےک سا( اف بر نر : ةنرع مياه ںنع نوطقي
 رو رام لقانا فیعض تی اون ے بنی کہ ینا تط کک تار رکو وکو اپ

 لب تز کت لف لاری ترابا | ت الم ےک ا یت ایر ناگ ساب
 میش اےس ےکد یوم کا ے تگ از رپ سی ےس سنا کد ںی تاب وزغا
 نرخ دز الا مارک بس امر اظ کے سا 79 112 کا گوارا ا ایان
 ےک ہک د ترابع ا زد اھت: لطمه ےس تس ادب عج
 ےز لالی لس حاکی آ ہدایز ےس ہدایز رپ. تی رک ۷ ےنرک کت
 مادیپ نور ےس تہب ےس ںؤالؤج اور ردا ےگ ےک تر دوز اد
 ارد ا تہارک کج( تستر اہ کند ےک رپ ماتم کر صا جک
 وب غب فا ل إرروا؛ںی نک ۷کتے اج کک نیکیھن ذا ابن کسا
 لمس قر کن مس نیز سا بت رب اش ےس اینک ان ت دے اگ کا
 وا کت اھت ار اساس نٹ سرک ان وک ر ساک اجرد (ےناجایگے ا اگ ورک
 کر ست تا یکے نامہ ےل ےک گر جک ع ےک يا ےل سا ساناا مک( ںی لرم
 بیر ںیم باودر |ښ مرو یکر سک اس ےک ل راع ( کوب اگد اہ ںی لات ا) هر
 2سا او ےک رش ماس مار اتم سو یاس ےک ہری اجت ل می کم اورد ا شاد
 رگ ات تا۶6 7 ےج ےر/م ایت طی ا ں زرد | رکا اج لکیر ا ےسرش ند ےک

 لیک ےہ لا اکرم ج کت اب نرالو ر رص چ کد ت اد یا کے ےرضدن ۳
 کارد سو. ےہرفکا الکی رک اک ا کر ساک ےک نزن سا نوری یک
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 7 سال ہلیئاح لرد پ اھم اتکسرکے یک باکیرآ 07 (اھدیلطن لی لاب

 ںی اما ےہ لت تدابکت ترک کورس اک ایر وت سا شرو ائر ا گے تدایخ

 ۹ ؟ ےک ےےر ایپ ےس بقل ےک ئرتوہکی کد بسر

 اا زی کت یاو | یک ائ ےن فا ان تحت ٹک کل اریزا ہرالع

 رعايت ایکن وعطموک
 ےس بس ہد رت اوج ےک و تاد ے کا ایک ارعا نیک ب یخ وک جل کتک تس ا
 ۱ - هر شل ا تالف ےک کلا

 ےس وپ ایپ ںی شم و شو گن اب کج مارک ست -۳
 ز اب ید افلخرددا ا ںی مت کس ے ارم لنا عشایری ترش اے

 راز باس ساز 7 ( یت اتار ساز لا و لی نو رد ا تشل قم ےس ۱

 رو 1 اسهرشپ اس رسو ددو | کل سینا قلاطم ےک ت تیمور کت او سا

 شیو ارس مار الم ںی یری ا اکر کے فال او ےس | ںی لقوا سایت تاب ایک

 گم نر حر اد کے ئ اج ما... تکو ترہش ینا نی

 . لک د توعد یکے نر کج بت ںیم تی ام اگ ما افلخ سیلک لب کک کی ٹیرع

 یدو یو ا عت یم سراب سا تایر طر وا صودھأ یر اگهی تا یت مم.

 ںی ادار کت “کو سا درو اهل سه جوک نم دہ > کوت سد از گر باک

 نا 4 ےک گلا ا ںیزرلعرا هلی رز ےس نیکو ےن

 ارم یے کنم ناز ی تک تم تاقلم رکے اسگن ب ارو | مے
 ۱ کل ارب کن ر ایر تشد سا رد | ےہ ومب لاسدنچ ےک لس نبا نی

 ما هوادار تحب کروز زیر دا ےیل فن تا کن اے

 ایک وک تب ون یک ئل اک تسود ےئا ےس کر مکھی الوب نیک فم اڈہ
 7 27 رکا یکع نو ضم ؛احیرلا دشت ام ) فرح ںی ےرا ےک ملا تیرہ ل ےک ناروا

 ؟ رک اه ےل ےب ےہ بحک اط ںیم نام ز کز مز نس آ
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 مدل بلک ثمرم لا لاجرلا شنا ت ید ی رپ ۵
 ما سیو برا تلف رو هام کرنسی رن ۱

 ۔ ےس هوزط هم یک رہ زر + هبسیک ی رر ے یر رییس واک اه
 7 اکی اور ےہ لور نص فاتح نوک سا ےک ۳ ۱

 ۱ ۔ے قطع و یاب )ار
riےن نل طے ںیچس یا نع زت ن غریج نب | ںھری رج ردد  

 شا نب نارہع نع عج تب ںیمح | نع بهو نبا یریرئا )۳
 ےنرکے ماو ر تیره سا اکر انہ - ے :تس یک ریش با نعرغالا تایلس نع
 یک یدار ے رسو د جگ اےک ا رب ۔ے نداری rf امیج و ین ) این رفت ںیم
 سو سپ 7 ایج ںژ سر ںیم تی اور یک ثیرهل" | ےس نویس ےن ا

 .تفارد عزا ار | تنا ٹک ملا تیب تستی اقفاع ۱
 هنری لکم ارج ےک تدارک ور ںیم نور نا جت با یا
 ارش پآ سدو وا تی و گیت زن یم "ری اد بار
 ےس کہ رہ وارد ادجسولا ٹیرہ ری سنی دا ملا .... لاحرلا دشت اک
 فرد ورعمو روس سش رت ےہ 1 ےس یل ےہ د ردا هو اعلام ےروکر
 روا یلربقم, تح کٹ بره یا ام را س لما ئ لوبی م رک کھ پس فرم
 ےن تیر کی کے رن یکے نرکادا تراب یی ساکس سر قلا تیب که بقا یک کا اع لبا اتے اد پاب کک ٹیئو کار روا. ساب ارپ اھت
 زان ں و روا اج سی اہ کا یر نا . ےہہک اکد تزاجبالٍد
 ےک 2 اسب

 تور ےس بیس رس خم ناو لاکي ٹچ ۔
 و تاخیر موکت ادص یادو خاک تس زره تاب لب روا
 شب گراف ( سازی سا ب یکم و ےس اب بیسطا ريس نیب ےک رت
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 تری امم ےس بناب کی ما وک جیپ سند وقر ریتم
 ہہر وم اخرگم) ےہ ایک کتا ےن ںوھخج | بل ام سزا تس ںی یز رد فالخ اک

 دس لاما ب بیلا نری( ےک 2 ےک ور شوم اف ےک و رپ ٹوک بنس سا ےک کز رھپ
 ور خوکن اا سان ری یمنی ےل نایب لاس یب ےک لستر ا لے اب ںیم

 یس ۳2 حر اچ 4 را کیٹ از | ےسکر ٹوک سا هک یزید
 دی اس شاردا ہت ای نیرد ا تی تیر قد نی با ےک تقاط ۱

 ۱ 4 هرکس نادم مال یکے اوره الم یسک ۱

 عش ا و ےس ای ےن گریز وفا گا گی سواس ہے ۱

 کیچ ایک ہنی لوک کت تین یل” صلات 'یڈیِصں| ےس ںو ال و ء امت ایک
 روا ےس شیبره سا رج ہو ایز سود ای ا نک ک۷ا 1/7 یرضقم ا۷ک نم اہ

 سما تی ہد لام تباہ ےس شرراع ےک نعت ےس سر تی نین لا
 یم سے ےک س ارو لرد | ےہ تلیفعم یک سرگت رایز کی ر رد | تاب ٠
 نما قاما ( طساو یکے دا نارط ےک زا ےب ےس | 7 ےہ سیم یک

 لاک ارم اد اپ اضا ین یک رح ارب هچس تبا اما یف یک

 - مکه کی ایک بقے نی

 نا جنس ی ا و بوم ۸
 .ء ا لاپ یک ایہ ںیم اض ےک وید | سرا تیب وج پس نون نل ےس فیداح لو
 حر تب شیبواع| بس نا سیره الع ۔ ےس یر ےس لرہز بنیا ےس ںیم نیو
 اڑ وب س ہو يہ شاه | نت یم ےرارصکس ہم "ےہ ا ETI ے کر ید

 . حمید یاس تین ک قل تاک

 ی
 لاحرل | ںشت ایپ ںی

 ہل ۷ کود مل لیا یر سٹ د یی ۳
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 ماطر رے با با وکلا 4 متد یس بیپ نیز ے ور

 5 _ یا مو ای اذن پچ یر دب ےس سا لار

 کتی ای اف سد ہیلع فال تنا لور ںیم ںیہ ےہ هد فییدح کرسی ١
 2 ےس ر ارب ےک لوز او 3 اس کیو عدد( کلب اور رز اکا 1

 دد کچو کد اکو ۱ تاو اکی | لو نیر

 . ساکت ساوند ےس نار دام ایل یکی ےک رمز یو ایکو نیر
 شک یاذرعتسغارد و ۱

 رزین ورث یااعای ےیکد مکا با ےہ امر وف ںی و تنم

 ۶ هیت اد ےک ت داها نا ته قیام ودر

 وا ےس یار چلو طارد چنگ هم نوک( اوہ ے ریا تنم

 ۱ کتی هد تایدر کر ڈک تا در( تری ںیاز اہم لہر

 طل نم ےس تجد | ؟ یی یک ایی یک ریز ڈا وک یم ےنرک ایہ ےک یتا سا
 وو ۱ دا

 اف سا تبع اسے ور کس یک ےک کیا کی لدا ۱ ١
 ےس ا شرم لرو گر سج اگ ایک فواد اس ےک امر وز اس مایا کا س
 فاما ریسک هلو انما ضرع عالطصا یکی وک ا . یں وہ مس یت
 وب ےک دم ت الس نا یس

 ںی ماست کے رک س اے سا شم کیک لمحت سازد نم عبارلا ملا

 ا الس نش یوزر هلو نم ناگ تان“ ةلدانلا ثب دحم |

 وکتل وچ تابان سک ارا( ایپل لدانی نا لش ناجا البعم
 ایکن اس ےس غی س اےس ر شہر ک :  لوبو هایم نماپانکتلاطدا

 ےک تاک یی اما مع شور سا ہک کے دا ےہ ہی ایدا؛ٰیعاذٰھدرا

 هردو اش اب( در ار ےناجا ِ )ورکی باور هس دہ پب اتلببل اطنا
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 , حشا | هلماتین خش | نم

 ا ذه قعورا : هل لوقت

 “ةو ادب | ضرع" | مسلو

 نا :ہکاغاٰلات ںقو

 نمریکدنع ع امس! تلح

 کام نع یوکحو نیم نا

 نیر ةعبرو ییهزلاد

 (ا ۶ ۱ تایفس و نه اجمو ںیس

 کز ےس ابا

 انتی نخ سارگٹ یداح| یک سات ضسز `

 سام کے رکھ اپ ےسروطوکم ا شی ےہ

 تزابامز وکی ادر ےک داع | یک شی

 دیزل > انملا ضر عڑک ا و ات
 عام کد زنگ نیت هسته 2

 نکا فیفا میس( گی

 ےس رکو نایسرد ام جن یس نب یب ہر

 ئے وقت

 هنر تید ار لعن اس ےک رپ
 لگدشم نال کر ال تضف اس اک یر یتیم: يا

 پ از است اد وام اکی وک از لاله دعا

 لوک اه[ ہو ےس اس ےک یر وجود مگه ز ال ےس تہ ے یر ں ل ثم یا

 قح رب یک تر طوبی سم ر ین یر پنے ںوغع ورت ےک ٹی

 جیت اور ی کا ھت تکا ید تاجا کاک ےک ارد یاد اھ | کت سز سرا

 ارا کچ توپ یک ےس ریا کل چت یا کد یلد نہ تاباق ےہ
 طلای لری یر ن ےکضیرخر وا ہپسد چہ ر٣ض رض نفل ںی تیاور ک
 ۲ نکے رر دتذاعا رمز ےر کرک |دو کے در1 یع ب اطا ار 1 اکو

 ۱ اما ےک تا در یر لے ن اےک رک ںی 7 تا ںیناورورنڑا ۳ ما

 یار ید تز اجا مساجد دل نا تاب گم لا سا روا ها

 تیک وا تدکم کبر لسا تما جر ےل اھت کن اس منیجر یز روت 1

 تجسس ھی ا تا تیس

 ف ۱۳۱ ص تیرو ا مرکز اتحاد ئ۹ ص حالصل نیز رقم ر



 < ی ۱

 _ اکی رش ماع لوتدا ترقی کک /ربز کے ہر ماند ۱ ےھت لج کل صاح ترت لم 7ھ

 ۱ اہ لامبقدنفحل گر وا تقارن تاپ

 ءا طا لقب ںی لصا :اپپ کرنجینا عیطتسیل نم ۽ لوتا کی ممد ۴

 شیداها تار اوس ے رن یل ۹ یریطاھب کڑلجی سمو ( ےس اک لقت کاک قیا کا ایر

 ہول ےک یر ہکے ےس سا ےہ یر ضئازنخ ا لب ا کیم سا ؟ سد نرکردا تژاجا یک

 یی ۱ ںیہن 1 ےس دا تاجا خزر یی اما کز لک

 تست یزاددالع۔ں رم نکس یر قیاس لوح جک اعا .
 لی صر | ےس تیپ طی ےس اچ. لک کله« تنسو فیر ود ایز ےس
 مم ۱۳۷ اجر ع اض ورځ اس تہب کت نسرآے رو زن يرد او کے آر لک
 نوک وس ےک اوج ں ےترکت یاو د شرج ےل ییا اگر که ایک انا | یک
 نا اوس ےر اکی وی نمک یک سم | ےک ےس يا اک ین یادر سود
 يسرا س نکرد ااوسےریمگی ت ےس دتز اب | یکن ا سرت نرم اجوک مد اخا
 / ۴ا انب یکن ط ثب ےن ار ےن رشد رسا لب اگے سد تاب کرک شرع

 . سذ بوم ی کلیه بت یار دیک رک ید رم ےس مس ارگ مس ۳
 انعضد«یختاقن ؛ ام هرن ابا سا ی یم وب انگل وتد تر جین ېس

 برض باج یکی رہے ن مچا اک و ںاہک ید اعا هدر ںیم نیکد وتم یب ذر دا یم
 ' روا ےس ناب جلن ا لند ریال رع هلو تاج آن اےکرک
 اس ایرو شاد عطا ںاہکہفیح ردا ؟ بدیگت باور ےس یاب اکہ ےن سک

 ےہ ام ںیہن ک کم یکی شد کرام

 درک ہاکی حد وتا لوک علا کے ہاکی ےن یر ینہ ایک
 دار ستل وتس اب وت | ضد ےک , ںیم نجس

 وت لرور یو ترکہ ارعا ایپ تہہ تاچ ایت یاو
 رره تکو نک رص اک یلع انوهرکاء اوما )مه نا
 درک ۱ ثیداها باک
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 تار الات انان داور زک اتری وتی کک ییہ تارک لرب  ۔
 ےک رو اشم بک اهر ارگ صاح اعل تردا ترم

 ا ۔ ےھت تب رر ارت ےل ےک ن لیوان ا ےس مان ےنپاردا

 ےک ت س لبد ےک نا ےک کای ید ت اردا نوت سار ی بن ںیم باب کشیده
 چر اش لات اندد ارتتا سایر انو ددا ےک ےےنرکا کت شاخ اک

 E یت اعتاد راہ نے اد ےن نٹ نیہا ےک یر ر د ارم مر افلخ

 . تبقا سنا تو نا ار د کد کسی تی مرن یه نم

 ۔ لو تر ات ےک فیل[ لوک اش اوج کت سرکه ها اب
 یا ےس ام تہ اردا رد اس یر ںیم سا پیک ل قندی جنین اب.

 اب ھتار صاف یا رک سوگ لطی وا میر کت رابعہ کف لرحح <

 ے کت داعب وکں وکول ہد کا ال اک ی کس پ هیس ایک ایر ارد اک اس عن ا ۱

 نوید تعارف ےہ ا 07 تماس سا کس ےس البرو ا ےھج سر
 کو( اب ںی ےک آر کرک اک ایی مہ کاج رس درک پ ںوتش فردا
 مارک کی مع شر یکے یب نافع اک یو احد ناروا کت سا شد یکے اکرم
 رسب ےک سا یار مری اکرم پے اکہ الم ٹیداع ارگ لۓ |
 و ره اوا تلر وا ےہ ار ہار کج ساب ماش

 (عس ۳ ) ریپ کم رپ اکو ےا ونک اعم انکا نس انلااھیا

 _ ےن نا ماک نإ ےک ھر والیت تاک« ان نب درس
 - ںیہن نل آن اعلی درکن اوبل وصار سا اتر ضر عار اء ه ناو

 ریڈ گم من پید کر وپ ےن سک شرم “ ثسیداحال| ةناتک ےل سم
 دارا ١ںوررک ای وجے مکرم ہد مات ادب دحا ٰیحاولاعتن

 ۱ ر د | یورک ای یس صد دا ید ےن و ٹی خا١ ما میر۷ اب

 ایا اب ۓ ے فض
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 ید بخرم لب فید
 ان اهدای تا | اٹل ولے اوو وکی وتا ےن :

 دایی. هم گیم ہوس ۱ باتکےرکش اتک

 ا سارا سیا اما مم انھرکا شحاتباتکدا

 د ےہ اکی الس یی کا اس انم نہ انیأرذ عارم |م وه هیلع '
 لاکر علو الدا را ارا نا ےجردا ) ےماج اکر تم جت وو

 هد یک رکن دما و نیلا

  ETT 4تباتکعانوغرکا

 ےن نیشروموج ںیم لوقا دوا ( ےہ یورک رپ تي تم لوس فییداحا

 رولغا 7-2 اع| ےتںوھن [بج) تد اح | ب انکی ل انوهرکآ ئل سال فن

 قرض ا) سن ایرو ےک للودنا * لعن با سیکل بیسیم ( درک

 هل ثیداح۷ا طفل هم زدن الم یب ت اود تإ یکتا ےہ

 دن ےک شرم ےہ ےک را امار رب ےس بیگ و کے سم اورآث زم  ZEےک 74 1

  1رابکل عا یکی ر یا ار رپ تہ  ESت اشارو اتش تود ت | مصر

 چ سرکوب سا ےن وا اگ رب ٹرک رضا ان ےک نا ںیم ثیبرح

 رک ام الل کا اما رم ا ےک رکا 4 کر مای (ےس ےن اھگا شد د تیر ےس

 ےس گول تا ساب ایل کد ارا جرم

 م یہدردا ایر رکن العا ںیم ما تک عج تسدابرد ط سا ما و ماع شف
 ےہ دعت اید تاب ہر یک رشا نیک بس قل کرک >

 کا تار که رل ب وض تاب ی فط گداز کل وک عا تر...
 ؟ا بور رها لاگت اب ی اسامی ییا ےک

 04 سدا یت ار
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 مش سو ٹگں ورا ےہ لش کی رم: ناسا ام از

 ناطلضوا؛ تفرد ما یار اکر یز

 ترور لقا "ںی ل وراد پیش اح

 رہ یک دز داس ےماس ےک ھاو نب یکن ا د ےس ںیم نوک نا کری

 اچ اشو ےل سا تستر ہک ےنرکم ا لاس ےس ت موگو ود لپ
 س٣ ولج نافاس ت اتو ابل لب ےک سرک طز لس تترد

 هم رک

  | 0ے ےن آے اج ضکں مل وسب کم وس ۱ ءان رک هتک تباہ ےس یک ۳۹ ۳

 شارد اس ترور(, سا ید یب روا ها ترس لک تد ددا ماد تاب

 يا علم اژدها فن ےکن آی ندا یو سو پرس
 ور ع بار و کرک یہ اات باراک ار اجناس
  1یا تر نو ت وے مو یی راتدد تہ امد روا ید دم نیہ اوسم اھل باراک ا

 یت قو یسک د ےس رکو ددردا لیاقمطاخ یکن جے باغوں ید م اع اسی اات ل ام مامقتم
 ت 2 ےک ضز ا ارگ یخ اف نرم د س / ھر یک بجو ہن لم اب هرز

 تشرور لب ںوراپرد ےس اقلط ییا نیم کر ےک ےس اےس اج سس ےک یداعم ترم ارک

 ےک کر ٠ | تسوا([اروا؛ےگےتآےت اج ںیڑراپرد ےک وص لکی ارج تع ام

 سس تلاوت رک یار اھم طبار گو دز تہ ےب سے ر ہٹا ن ورز ہفبلخو تا

 زار عا نعطں اہ ز کگج آے یک نید ب کردہ ناد جد ب ےک ا ( قد فی چ
 که الغ ہکا ات نا رک سیرت ےس تلادخ د تہہ اعد اینم سرا ےےت کردا. یک

 ںیتیڑلل تتسم وہ ںام دے ےب ےس تاس ےک نا ای تک مد بہ اس .
 دید شوز ندر ذ ارب ےئا یکم ول )دلع 2 ےگ لوا ای کدے روڈ یلش

 ایپ ند ےس اک کب شو رواق لعق ر ابرد ددا تیک سایت سیکل اچ درا ا

 اس
 . ورک
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et OE جا تاک ںی تند یکم اظ کس 
 ےک راکھ و کا ا تردا کپ 027 272
 یارک د کن اردا کگرایپتراحد تنور لشکر تدا
 عت ا یرپز لس ناو او کرک ضد ہد اتر وارپ کر دل زار وا

LEےک ن ںیم لررادر بریم اه ےک ساروا “اس “کجا ت تو  , 

 دنا ج ےک ںی “تیمم ر0 رر نیر شاخ ت قو کا مو ک

 تھی رو بر :
 رب نم ورک با ما ےپا کب اف وکت قع ارم روپ

 ۔ ےب روم لکا سیف 2

 که کل قل تبارر ےس یر ہری فتص باک بإےن ق زر اج ۱
 نیت : یک وز جم کیف نیکو ۱

 همای ساب هر یا ےن 2 7 ؛ انکی دیکر ا ما جگ لاع اد
 : ماچ “یورک امر کی ور کت اقر ہدارااکپ اب ١ک ۱

 ۔ ےکن ا نیم اس وب داور رپ تقدہزرقم مال نارد رن با
 دس گپ رت جم ےل سا اتے زود ںیم کی تک کرہ اقا
 هب لو ف یلک ت خم

 SASSI سا
 س تی کج اما تا2 هو ںی اسک تاج تات ال کر عتب ا

 لب نی کل عن اکا مڑ سم ےک سز لم ۴

 5 1 ران ضازعا | اند تر کا رد کا
 او تایل و مک «روعیلد نیک پز ماتم ۱

 مارکس سا ےہ درج یھی سفیر ا یب کت بس تلا || رو ض رکا ی



۳۳۵ 

 نب ےنپا ےنم اش ایکس ا کت اف دری نما ا ہک لد کش ار نب
 [ بی برد ۔اھت انی لوک ار اب کت یضد کک گلاب رک
 راک یش کرد ۱ تو عرب رشس یہ نیلا اید ےک ا رمز رو | اکو ۷ك رش ا وا

 ر یاد سا وا ریز ل نا ےہ قر کانپ نایمرد ےک ادرک رد ار کیا

 لوک ماش ںیم نام ز ساواک ر ردا ( انس ام ایکں ہاں یو تھوک کس ا ؛ سوپر ترک
 لیلا ایک بهمن نما بج. ھ ....... قبلا روا لرے

 اشنا ےس سر ھو کرک برتر هک متر که کم دال
 ےس هشت رت دلو ا کن سم زیلخ کی رز اي اش ماه[ مال

 ممد ےک لو واخر وا شما ادا: هراو ا تبرک رکن 1ا ات سوت ہا

 ےس اف خد ایک REK ڈنر دوا تک ےس
 ےک یرہز یا ےک ما کسب خال اسب (ےہ رند یر
 ےس تہہ دا« کل نیا ید بایم کٹ نم زر ور ےن ںوھکڑل هو رک یہرت

 ٹارخ ں اترو | ے ٹر اک سَرر ےن وک س تع اش | یکم السا( دوقلو

 قید دوا تاد مات اس نا ےک رگ مکس تا ایک۔ یی کد ماا

 جر ور گن واذ پت ط اک منا رود انس هک نت میس کت ابر

 *قباپس ناخ فکس آی ر وز کہ ےت رک ایہ نیرو ج صادر
 له زین تب ےس تز کنید اچ سیم ماش درہم یک ہ دا ےھت جب
 تر غانو
 ېا e رقت اضتب صنم ےگ ۱ ۸س ر و 7 ی ۳5

 ' فایل کل وه کاکو اف س باج ی انس یز
 وا یی یلج ےک اس یہ یا ےس ےس رع س اہ کات ز ۷ن اول ےک رپ

 ۔ ےل ہر کام ہری ما شیپ دایر `

 رد| هراو



۳۳ 

 ببرم تل ملارد بی یت اد ت ارد وکے رک ویک ہدیہ ا چک کک سي نت بک بکس سیب اک
 لا لیہ نیو امم ٤ بلاط لا نب لم ےن مکی شا لم رگ ر خیام لار ہر ایا
 سا نی ےس تبوک مدد ےک فا هایت رم لو ہلدی
 نکنم لب بنگر قم افرا رس او هک
 یرادمژ ید سا اپ واز کر لوک ےس تہب نروعس لا ہادی
 روا زر اما ییددد ےک امید رنج یکم و فش نل هل نا 1 ےل دب
 "7 نب بیت | ربع در یکے ر ی ض شیپ تار نا یک ن یه اج سر 1

 طنز برج گیا رج نایب سا که یس رد ریتم کس ج ےس ال اس ےک ۔ فش ا قا ےن روکے دا کا هک ہفت ابی <
 ےگ اج بد رتفاک عشا آرد ا ےن رکفک نج ےس یا ےن یسک دا گو یکے س
 همين "ے فرم کک کد اوہ ندی ر ورک
 او لم زط یر ےک ی بش ںیم ہلسل رشت رو ےل انب ہدگ اردا
 لسا نلرو ا تجمل مز ہیرا رص ا کا لینک ارد اسا
 ی ایسی ترے یضرے رب تح ) .هیپساچ ارگ ال دنت ےس لم یر نا ےک نا وتے س
 ناخ امو برد | رد ات ایک رکا ےس ےنترکل وب ےک د وک ا ب ان کت اف لا
 بک ربت( دین نک ہما یکے انہ ےن دو هل رپ تفاع ایسردا ےہ

 جت ےئرکایکب اننا ےس و اض بن الخر اگ ہر ردا یقشک ود ارتقا 7
 روا «ې اتدرکع لاضوکت ی نزد ام ا ید ےک یا اروم رخ سار کنی یس ےردا

 ۱ گل لتا ےس ٹدح سا گرد یر یا لو اکی ایم لم
 یر ہود .ایرکل وتمر یم کانت سج ریخت ںقف ءاضقلا وت وم تہ

 ۰ ایگ د رک ےک ۱ : نکس

 لکل پک ت یاد ییلا سر ورت تن ےس کا ےس ہزار او بانا ببر ۱



۱ ۲۳۵ 

 ےس ںی ین ےک اڈہ سم اک اےک م السا کس کافر ےس نال

 گراف رات مے فو کک ا ید ( ےہ ضر کیو اهر انکم توکی حا ی

 ا تلغار سی ٢ےک مک یھ س ناک د ایپ ےس زاب ےک فلا یکی ام

 ےک یتا ات درگاه سارگی ق نمر صم کف یدع سا ہک یت یر
 ھت

 ۔ اوز یک پ تیت ی کن ماذ کت اسناد رور زا ہسرک صبت

 فر س
 ملت ات ع سا رکی کر اضت بصنم بام کں یر

 ےن سا نمک یسک ۔ ےس ام گر گل دام ترطسع

 تطخلاح ما لوے ہے فٹ اج نر ضر دادم تزح

 طب[ ط یسا ۔اھت ب اہ یک نیر مت رج تح ںیم تایح یک م

 م فنر وطرد رار اه ے کل وت رو رم گر اضتے نر ر

 روا نو ترک لاطسک نک شا ار الو کی تا ۔اھتکں کت

 اگداد مز لگد ان ٹ ترو “ی لا آر ےک ارو تلغار سم نک ام

 ۱ (یٹاچ فرکل ربت بش

 درگاه رش کد اقا بات کی درت شا ید ا نا ےس ںیم کہو ام

 قر ستہ تنر اعمرد | )دتالاوم ( یم تنطلسروم اد ماس ےک نار

 ےس و ترک یک تام کل وک م امت ارگ. ےہ اغک زاب ۔ےہ سپین یم

 روا ےگ دو داپگب کرتے کد لربت یکی کرا

 طایفه ےک بس وت درکت اعا یک ادو | ایک ل ویت یف سا

 CC کا
 2 هست م اکا ےب ب کی ا ےن یکام نوح 7

 ۷ ۔سمءصضو؛ چرا 2 (ا)
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 آوار عن رگ وز ےک تب ن یی شیدا نکس
u 

 ےک ر جر کریو ناج نرسم هد بسا ری ںاررا
۱ 

| 
 یم امت بروا لا ناب داد یو
 لنت اضت سارا ےک سز فا ۲ے ما اد لا ایڈ

 با ایل ترک کس مکے ےن تامرقم) تارت ۳۹

 ا اد ںیم جرم ود ینا جید کد ):(
 ژل ار ےنرکتاسوکت ام د تب يه کرہ ےہ امت اج رک پے ساس ےس راپ روس اض وکلا بس کل بت تنها ماد ف رک نایب لا

 ےس شا تال اعم ےب نور نگاره بجر کت ن رش تشک ی ژبو هری ےہ
 کا ار لر لس ترم ںیم ےک صز هک رد ره ےک ناو

 تر ےل تلطفو ترس بشر بش راکت د یس یک ہا 3
 ےس تہ کا کی یم سما ( مسل یا یا تش الضد ون ےک اہے کیل اج ہی ےہ

  ۶بیرون ره نر جو ا ٹاک ا ارد راز تھ ها هر سنا ےس

 نگر وع سال سا ب تجار دانا ا نکہ لی + کف
 درب تیغ ضعف _لوخا کب . سی ۷ رچردا سارق سوکت من ترار یک
 ہد رکے ایک اتنا ےس شی کد س تیلو کس اردا تحت ےک طا بنا ین
 ےک نو که یا سنا وڈ یی ےس تی لب پا و راہ رد اانم ںیم لاع ا ساعت
 نج یل بی رچ ہربا وج اهدا رپ درک نا را کت ل اعمو قوفخ
 و که ےہاکے سس لر دیس ےک وتر ایوب صنم ےس مارک مه

 ترسم س ےس آن ےس راب ےک ا پسار کھ اس لاھ یک ہن انا
 تا زین گر د ى اترا س ی ماڈرن کی اسیا | ناچار

M0 .۷ . یش اس گيلان.« یلدا لب  



۳۳۹ 

 جگ نرمی لا | ےک ے اج ارپ ای ارس رم ل ۴

 اکران دد ٹی اج نہر اگل یھ سرا کے سوو ت لوت

 ےس اتر دددم گز کشف سارا کل در ازد تعاط !ںی جے لاح

 _ ےک ںورنب قلعت کن ج ل اا ہد لیٹ اچ گم و اھت ےگ ےس سا

 . ناردا ایک اتر اد,مڈوکن انا نرگاد | سن جے ےس قوقح ن |

 گمان اق وتحل اعا نا ےب اڑپ ںی نرگس ا قول کی داورم ڑی

 البتہ ناد ۱ ےس اچ اتوم ہد ایڑ تہہ شکر ئارد | توں ب ےسراپ

 ۴۱ ۔ مست ورم کب انج ہدایز تیز ایا `

 دے تار مگر ایر أ ترم لعن اک رک لصف طوس سا ی راپ کک ای ۱ ۱

 ردا تامازلا اج ےہ نے موہ ےھ الہ مر رے سلوک رشتس ئو ویب ساروا ب تا

 رنا لو تنسو شم روت هل مر لر ےس ارباب گن وتت فیقح

 تولا ۸ذ رک تاور کن ادا بسا اوز متد ما ںی با 31 م ہیلع ا لس

 یخ نکے اج را أ ےل قرن( دد | او رع | لاو | طقاسبس تا یاررر

 ح۷از ما کے ری رح د کلا ما طا ےس ری یب نکا ر کک ٹر کٹ

 ترے زاد انآ ورخ کت اور یکن اسب تہہ ہں کک کن ابب ےل م/ںیجج فبرح

 ۱ ڈیداعا ےب ےس بس ےس یب رب ماا يا ہدالع۔ سل ان ےس ت اور نک ل ابال کک

 درت اک ربع کک ہد مرد | نیم ےکر دوم اتلس سا) ےس ایک دہ کو ریز شو الوعر
 تاامتاد تاازلا لطا تسرداسنا ے اہک نه ت ار کن ادا رض ا یم

 1 ےک لت ےک نک اظ ا ماسالا حد ماما نا م ارو ۱ ۔ایدرکگ ای هدرپاک

 تق کی ا ے اوو تدار | ج “ےساکد f ایا تضف کم السا نید کت لاسر تلاطم

 ا  .گدرک تر لو کم

 ۱ نوه هر اہک اد قلا لی ےب کرین

 هی. سیر لرد اک تہ ابع یک اک ام سفر

 ۔ےہ الطصا یک از گیل احیای اعدام ےس لمس هل
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 ا اد راما اغ یب وہ ا ے رس | ےس سس /بدا وک

 ما ےس خم تن ہد کل ارا ہم لڈیرو| ےہ اک

 رک نرم یہ یبا کت اما سا یر ید ےل سارک“ ومر

 تکثیر اما نا رگ اب ۔ ےس من سوکل ا فلات سم ےس د رک

 ` ےب تج ن ایمرد کا خدا با .. . رک قرار ٠
 درک ےک
 ہی تا ا( اد ےس ںی ل رتن ا یو ستن تہہ ی کس ہار یگ نیر حر ما

 رے اچو 21 ام یر کس از کر اےس درک گیرمر لعند فرع ل ان لک (

 دوا سال شد ذرت کر ا بل ی ۳( ےب نایض تی سود

 گے تنا وارو | تھ د از ےس بس ۱

. 
 لو ترو اطنست اتر کز یر نیا مارق /لطعر | تبر ارت س کا

 اا فارم اع ت انکاد فارطا ےن سج انبات تیمی کلن لر ڈا
 دوا نبعد يردد اگ ر یر اج ن اضنی اک ا اچ گشاد یرگبرمے

 ےک لو اوسر دوا لیا یر تعم راو تی اڑی ھکس ا

 : '۔ بی ےس ںیماعلا بر یش رتن یقلرعآپ سروا

 _ ےس
 یم ۰ 9۳4 7 ۸ 26

 ریدر کت ابدی لعت یم 9.

 ےس 2 کن تار تا شو یز ما
 2 بک متال شم دا الکل

 شرع ے ےک لجن ارم اف وما ضیا | یا یس ایم
 یں یم ہبعش ید دملص ۷ف رر عن ببار دی ب کد رکی قو

 ایہ: نفت یر م للا سنج احمر یتا ن | کت او ابغ



 ۰ فا ۱

 هدر رب کر نفع 2 بهم ےک هرم
 اتد لر روم انا سر کم اھت ات: یب گزار ترا

 گی رک اخر کم انلخ ی زما سنن
 گا کف جرم کا ےن کو رو اھ ای ورکه سے سز انکا خ

 رم انلفروا ہیلع اس کم ا .اکل ف دتسا ےس تاور ۱

 مت وی رو هم 2 لک ٠

ی ےس مآ صخب کک اکر دا کے درک ا
 rr f با ای ہ

 ے دا تزح هی پسرا ٹوبہ و ےھت ہر نل اویس

 یک بروصقم» کل(ےک قدم اھم إ درک اضا ںی ں ر بسے کرم

 یر عع سج٠ ات اید رک مکے الط یس بدر یہوکں سبح انتا

 اد فیت ا” کہ هو )ار نیا رم اس

 کام ایچ یک دع سا باد دور کس وب تع ثا کں ومص

 دنا ای درگ ا ںیم ی رک گرا کت ایم گم ید

 لوکس چیت اب کش شوهرم کیو | ےناپ جیک

 ربا ریل نر طی سري

 ہہ ۔ ںیم باریک تم هد ہےکہ آہ

 یا برف بج یو بب یک( تب تر د تو,

 وا دزاءاي قضتس محقق عید چ رک کار نا کن

 ات( اردا نکا بی اند یی را اب ےک ںڑ ایس ت رمز تی

 شو دم درک (لوباثم اما نو الا کک 1 7 رکے ئل

 ےن ادت و نہی یدک نت رضوج ںی ےک یراہوک تا اک اد نی ارے با ے تہ

 یک ساروا کک یہا هوزت تفکر قلعت ےہ ضا یر فو سلنا

 قات اکا ناروا اوستا اینتر ترا



۳۳۳ 

 ور سار ےن مکن ی ےہ گی اون ارش نسب 4

 تاب ہں یم لاین یش ام توکو جد ےک کاک ہوا قافلو فلا سارک یر
 رلتقادتموگروا تارق اد ت اما مرا عن ںوتمرکم اک

 ال مالی کل اب یر و)* تیددالاب بعالت تاک
 وار الص دا ےہ نر ستاد ےک ما یز ےک نبی لید یکن ایر اک اک
 .7 حر ےس شہ اعتاد دلا یھب ےہ دوا یو تر دا تر ماگ نشر

 ہ کد نده تست اقا سا امید رواش (ے ءاز ےک باعدددا

 (تغ اب روک رک رت تغیر یو تير لب فح ییا ت رخ
 گن نر ےب ته هو ےس در ب انکم م ا۸ اد ےس ےک نب دا
 هلو روش کردوون روا ( مشار نیز تورکی را لعاب
 ۱ رگ سا ےن ناپ تسرد یکی آے هو تاک ایرج لر لس

 ۱ ( نهی برا * نیل ق تلا
 ناروا دا کد اه تخ اس ےراہپ اس ردا هاتو | ننه تہ عل ی

 ےل خ قر ام لاین یکے اے اھ کرا ح)طط کا يےہر سرک ریو غا اد ںیہ

 روا مارکہ ام نر. یز سر ےت رک یتا تاب نم یاد ایت ےس ضر یکن
 ے نرروا اہ اور ارس نو اض ا ای تدخر ںپ نررکت اأقا نا ےک لسان

 ۱ ۱ ۱ تاج دکل کز
 رک کیر وصف ز اض | ںی ںومھٹیم رخ تر کہی عم تزفح مر

 صدمه ےہ رال ںایلد یت ںیم کد ز بد مال کر یم کو تی رار ویکی را سا
 ےک آی ام ا الس سا جو مت ہادی رنز رکا تخت
 فام یم سرجن نم اکں وھی نے پس ےک ما ھم تس ےک را کد

 یکی الاو سے ار گے نر سوری وا یل یا راک
 نره رم سبک تا و کپ ںی ترمن ا. ںی نر طخو گول ےکردد ع 1



۱ ۱ rrr 

 سکا رعت کل گردو ا ۓاجر تیر ہرایزےس سارہ ہہ ۹ ست اورج ایک سا( نم
 سفارت ار ددایزےس
 ردا یوق روا ےراما  رشسروا لرد ۔ ےس نیند جرم لکل و لو ترتد

 رم ےن نون کج یکے سہ دآم تفسير کد اگر
 وه انکے رنک ادراک

 رگ مر سنگ یر رز جد ےن دید اعم تر فخر يقتيگ روت بر
 تر را کج: ایا تسخیر ا تلت افح ینا عسل کا ترم ایک
  ۱ںیشڑاس کا رخ ےنرک الہ ےک ا یر ایل برگ فرو لک ترطعروا ےس نا

 درک کت حس ےل ےک ںوشزاس ر روا ےگ هسررآ  ASیو اصعم ترطعرو ےک

 یا 2 وار ا ےک ت یاو نا ےک ےس ہمد کما قاغا یا کف ایلا ارگ دا

 طو نکی ب رگ ' لون کو سزانکل دت اس درز مام رکی یخاروا تلت افح یا ںیم

 کر ص ےن عند ر لق جا هر 2 هطخ کمک ف ںی کر اج سبز انں یا ہروصقم ) بارک

 پ7 | رے ایکن اکی ا یمن غلا "۳

  ۳دایک ترس ۱ مک دام ترضح ںیم ر اخخ ے سر سو د ےک ہعمب

 بن وضع این یک ب ےس ید اعم تزحر ربا کس حب یخ یی ت ں م ل کشت ورم یک
 رج مهرماه لات ایکس تی اکے نرگایرپ یی بت یم ند
  7نرو د 2 اے جد گل اروا ۔ ی یا کہ روا تشکر شک تا

 ۔: ہک بس ی ایبک یش ایکو تشادرب لہ اما اسے نا
 رپ توس ایم دیگر یز ص خد ےس یتا

 )و نی ٹپ کن ارد. تل اب ل چپ جک نا

  ۱ام است ملا روا تشل کہ ا ےب دا سا سفر بر اےک رذع یم راما س

 ےس با تبادر سد الا عیب" مر (۴۹۹ ص تورلا رت ںا



 ۲۳۲۴م

 ساک لا یک اب ساری کت شلیک صفر کا ےک ن ا قع اسے سال بر اپ
 گرما یسک روا ےس وتو و ےک سجایا ںیم اکے ےس ترا یر اعم ےک حتما

 ۱ -.- ۱ تب لباسی یں یم تک او تفل

 _- دل پ 1لت بارے وزن بلے با
 بر ان تر کر نک سر جسد یه د

 ناله س دون پس ےہ ار ےس پکانا
 ب اے لوض ےب اوت اگل اسب اور خیر ت یښ

 شرتریکا ترین اسود بج اوھلوا ؟ مساجد ااو

 تبر ڑر ترک ا آید ک کو کرت دال اوضفنا
 ۔ںژےیدڑوچمادماڑکےھتس ای .اهگاق

 لال ر نما ےس تیره یکے خ ےکز اوجےک لپا ےک آر کر شتر نیک
 ٹکا ےن ما گپ ےن تس کم لوس لوسنر لی کیک نوشی را
 ےس ضارتعا ےس قے ہانی شتسم ی وب دز مرگ یا ضرر ستی
 لس لگد تیم درج ٤ مر یھ ےہ ید هر ترم عوض رک رو نب ےس تب

 ۱ ۱ ۱ .[اتو تڑپ ےس 1و قو

 بن الف وما ےس او د رطح بے ةو ناور انا اإ

 تير رد دیش یک کن ای تیا ور
 دوا ماست اوم الھکرپ ما اد تتم اےک ںفام۱ وا ےہ ناور دا توت حریت

 هنگ ا ہثیلع صا ےب ی ارم پا یا نگر ےہ رفا
 كاج ںی تعفارو ت نامو راع | شا لوس تسر ٹک ع جگ یکن لات او

 ےس نیم ں وا تربت رم یک ٹر صور جواب ےک وتس وا شام یی تم ےس وہ ےئل اگل یز اب یگ

 اش نیلا شو مقر لطماکت پض کف مدح سا تط یک اجر عجم بانکی سکس
 نشت ہک السا گڑ ییکد تبادر سیم ب کي کیں ون ایک ی ید لیل فنا سیو لوگ



۱ ۷۲۳۵ 

 یک کرس رم ا ےہ اراب اتەدانہ ےل قلت ایاور ی ےہ بال ۱ سرو یم ا

 هفته سجاد سا ںی نارا تاج .
 11 انا یکے یہ هستی ظفاھردا یدار گوزن تر روا

 دو کے سایکل ن ایی اکر لب ادا ا
 هر شر رسا ریو تک ناف امر” .

 ۱ ۱ ہہ رک رنگ نکا

 یم اں زیرا ہامی نیت با ںیم اونا یه ابر نی ماست ںیم *
 ۱ ۱ ؛ اکو سوز کا

 ا + گپ نان
 همکار اد دروشنی کن امی ےن اج"

 .مااوجا ید لکن سزز تک هما سا کس میلے نام ا
 تعتد طب اور ےک نا ےس ہم مو ایلغردا , ےھت ترک( ر ںیم (تقیب ابر متد کاج اک ریز

 ۱ ۱ م قران کش دزی ا ہربل کل وہقوکس | ےک ن السا ةبد مروی | ہد هم ےک

 ۱ ا سس هل اہ دوعن یکم کٹ دعی ںیم تا یکن اروا اھ یدآ ت موها کے ہ 7

 تی کلش اور کے کن ایزی ےس رت کلاچ
 راگ لز سام کروز لد ثم عرضرئی کہو رپ افر لو ےس لا گئے اوز 2

 سم وجوب لس کرد تی کل این ا شی ندحر ہک ےب نکی چاق شب
 (ج تنس یب ی کک س اتلسو ایپ سیم نو ےک ںوکول ںیم راس ےک اچ ےک سا رکو یک وک مع
 کرس لا زر ی لق لی کا درک ارو اس کیلو الل سا

 --. ےن تنس

 ےک سا دوش ےن نادر هو تی یک لس تيم رخ ساز نگر
 ےک سیون سد ا گولہ رک س ارب نکالا گری کک ت رژ وم ےس
 ںیہن تاور و کی لا ےس ندرت ی دارت رد اف اب ےت رکی لم



YY 

 ها یک الد کسا ےس رم یسک ل ےک ل تا ےس ےن کاک( یس تراک کا ردا:
 ناروے دل اروا بار ا اگه را اےک زد یم یم 7 ار ک کے ںیم

 ۔ ےس کت فل اناس ےک ترش کل سکی ما ہن
 ے کل قت اور ےس ہن یر ترذحریعسر آم ران باک با ے رام انچ

4 ۳ ۱ ۱ 

 رهام ره ید ےس ترکہ د اعم ترح ج ب نادم ںوھ مم

 رس اروا . کت فل فرد ارگت فک سرا هک رطح ےس زا وک

 7 کرم اہاےس ھت ےک نا لاو. نیمار

 الخ یکے س سا ےس ںی ہک کر ابر شم رز
 ۱ ےس برق "و باوجےن ناور ےہاید لرپ ( تل نون نمک

 م مقید مکا رخ ا سر چسولار ںیم ایکو از سو

 ےن اما انس مرد اسد ر وجے ےس سا ود ںوہاٹاع

 تم ںمخ (غیل ےک نیکیتا دل ان کول: کاک

 سو قادس | ےس نجس کل تن تار کمی فی( یھب نل ما
 لاک ں اہک س ٹرح سیزارج کل یا نادر ےس ات یڑ ت اعتاد قات ےر

 ںیم لی عرف اب ہر وص تي ری يا تر حرط ساوه اک
 ات ا بہ ےک شیدو زب تاعقاد ے ؟ ےایگلارتصاں اکے ٹر حلّسے سا

 ناو ناس رر ےن خا ٹرک مے تب اب سخن الخا : ںڑ رر نا ید

 سا | سوپ دسترس وَ تالاح اخوان تا نارجوک

 ےہ ں ونص ا ےہ ےک وم سا دا ےک پچ ارگ کر دز قید گر اکے باب لیلد کے سواد

 یون رب تق ب نات ضیا ) ےس تارو تالق لکل می ںی تر وام
 مشوزسدا مإدا ےہ | ضک یا ر الت ترم ارد | ) یو شهاب نخ | جا ۱

 یا ید اگل نےاس ےک تعلق کے وہ تان اود نا نا ایل تھک یئاہ ےس تاس ایت



۱ r 

 سر کا ےک بطوط ا چی ارد ید نا ہک یں کنایه
 شن ری پن ش کوک یم مت لاک رکی وکو قرض یاب مکس کیلو

 دلار ےک وود کر یتا نیو هم شا ںی ی اد) یک ف ید اھ ی
 ۱ ۳ ممه (ردا اف دعب کس

 کد مانی زن سوپ نشد کک يجر نجس قسم
 ۱ ۱ ن : کی ےک ت ارد ےس رش ا بس کی

(f0 ںی ںایک یداعاه»  : 

 . ی شیر وا بان رہ سد )۳

 ب یت یکم ملک کر سکس ےس یوا اس ی اعرب (۳)
 هارو گور ع هنر ورم نا ریاست ا کٹ عا عنوان مر
 شیلور سا اثر ہر ردد هرردردا یاد ساز شرع کرا لا

 دمت او اس بج لطب روا ےہ اتا اوسر بج توجه تک با
 قو بانو | شوٹ تانک لا. .رشتسوا متر فراع | ییلارگم۔ بس(
 وار: لو اوت س روا ؛دوجد انپ ا اک رح کا( ےس ںیم وب اکی کت اع وضو ) نک
 تب یار نکا گل رو

 لگو ا ہین زکر کی رپ تا نم ده ین شی. قطب یم شی جیا“
 یل نم کا کل کف داتا یا هد /ںؤےئرکا لی سا ېس درک دم اش
 2 ۱ : 2 سرکس پاس ےسراھپ

 اے تنس * رد تدوگروو کم | مث ۲ ٤
 و رگ ورس عن دا سک خدا بنک ںی ایام

 ی 2و وہ ےک ےنرکس شپ ت اض ال درا تامقو لا هیسنچ ری کش نخ اوو
 و سرت در هکر کت دمر تام ایق ا پا یر
 ان ار کس سلم اور سرچ ےس الع جوج پارک ال تسمه اف
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 ۵ لر کک رپ کت ےہ لم

 رسا اور لوب

 تر کے لوت للا ما وا ثر 7 ے سنا نر

 ا زہ رسد سر از سید ۱

 یر دق لس اکی ےس لو ناطر نیس 22 ر

 سیل

 هست ماتم یم یر : : کں و گن یم ےرا کش یر« )۳

 ۱ . ےک سرت تیم درد

 مر رس و ماقردک ل کین از ےک نا: اکی ےک نور شب ١
 2ک تل یر کن اس روا ین نایس) یابد نایب اہ( ےک کد

 ۔ےہ گو ںی تیر یک

 شرح الخ نل ےک ےن باقر ۷ تیره لب اد وا ید ھی مک 5ْ
 تو سس بهره کن 1۶۹ وصف وشو ام رند برو | ریلچ ی اسم

 تیر ںرلوار ن کر گی ماش اسوا تیک ارب ت اص | فش اد تی کلن ارپ

ZEكاء) گان رب تاد کتک ۱  

 یکن ی زم یکن جن ےس نر کل ضم لب و د کتری ر ت ازح
 ۰ سر ومو گر حرکت ردح نیع نو نسبت عرج الخ نا مر ساسی ا.( قم ںیہ س غا”
 ۱ تن هرگاه لا نی نا دم ایک

 ۱ 7 فتا یل ا لوس ر کرو باور که مس ےک وز نی ندر اس ےک ین سج ےہ
 ےروپ تقبقح درگ اے فرم الع سايه ارپ ےگ شرم ےکرکب وفا یک
 ڑی راگ لاک اور پاک گه ا کا ہک ےہ یدرکب اذن هبسپیررط
 دور او نا سم تورا | بدر تڑارنا ظن وکی مع را تاپ کن اد نیک اک کود رک

Tyتسسھه  



۳۳۹ 

 شهرک ی ما سردکت قشر تای هزار لس

 ےک وإ ٹو انا ںیم لم اعم یسکوکں وب "کے ایک شپ روس وبن ےس ےن
 صحو و ےس lL *ں تارا ٹر تی هد قدم

 نالص وو کس طرق نٹ ی صید نر داد غرور یدک گ

 یکن “جوس اں ہد لا ۶ ےراوُم یھ ۷ٹ رم ظ فدا در اد لر وقنو

 ےس کوا ےس دار

 لو فو لا اڑ اھ ےس ھم ےک لیندا کد تو عادا ا
 زی گرا عید رکن فیض بزرآ یشن نیح اصنایرتمل

 - اکو سن تول شوت ( نس مٹی دن ف ملنم

 امن . یم لس مای لر صر ٹی سری تک جے ےس و

 سر لس ز تیاور سلول ار نرو طاق اد مح ںیم با فرم اور لوبتل نی

 تست سرد هر بقع کن ج( 2 ببر یطلتتش ںی فرص تاور( | ا وجے ارکس یہ

 اور قلش ےک نصار هی سجے بہ تور عمل روا تلفن تدع مع یکن تردا ۳

 عرش کلو نالتلار یس نیر م Jaz ےہ کیک کو ریا ہل یس تب یکردا

 لمس اف ےس هسرک
 ۱ هدر هس) ےس ناب یک ا سد یک یو متاس یلعب نک!ی تری

 ماا اپ بیو : شیر یب ماہی سا ل مقا لرر ×ز وا ها

 ۱ "دب اے معلمی لود ید یرڑیت یر كاتم اع تالجر یر دت مص

 2 رازگت راہ ( لات اگمار گکرتتم له اجد

 ہوش چک در بیا اهم تره کے ا [مزالرآ بد

 نرگس شیره هاب ےس بس یی مس لیوا لین اع ادا اد نیر ییہ کرت
 bO رد لال ب اط پاپ ےن رپ گو ےار

 9 تاک



۱ ۲۰ 

 لس سینٹ ست ہد ےہ اج لین ٹ ومب ۱ تنا تىن

 . تٰبت لے نیک اض نا ن ایہ سا سلماس ار کبک حالتی پآ
 ی ےس اہ ایک ںیم تی ٹیک وو اوا گیرم ئل او ددا غ۱
 رجب لی سیر رام ےس ہرئاد گرگ عت الت کرم اما یا 2
 ؟ تا رار “ ا اف یی سش شا رز ما از اقا ماا کر اھ ام[ سمجھ

 تیفقاو ساکن اب یھب ےن یو دام ےک قا صمردا یر یا کی ناس ٢٣۰(
 اترا ےس اش واجد یک رسم تبار ره دارا الب ےس
 ۱ ۱ و بم د ےہ ایکن اب ںی

 پر نوٹ و کد تو سانترال ےہ ےس دمج
 وجود ایز ےس ںوکوک بس نیھلاص ساتل اس نکا

 تپ توصح اصلا
 سا بولتن اس ناک یو اا مارو یک | ۱

 ۓھکرز ن 1 برا وک ولی هد سا میر ۷( نام

 ۱ نسب نده ہیلع شا لا لو سز لس کای

 بشر درب ددا دمگلیان ین ات یاسا یدار کباب 74 نلرٹسازعی نحل هل
 د یہ ت ےسیرہگر د | بکر ےک ےڑکت اور یم ل رہ عم ساروا پہ ےیل کت اور نت یک 7

 لیدر. يہ تل رک شن ایا علاج نازی ک
 ھونا گر طا تک هود ےس نی اص نا اعضا را و کے ]چو انکو ناجی اه شکن واز رس د سدر چ ار ےس نیا غم ےک رت

 ۲ 7 ۱ رم سگ 7 ےب ۲ 0 1 -

 فدا تیره ےس ہد یکے وپ ت توا زد یک رخ لا تب سنن ویر ملی رک

 کا یاس آر ود ے نہر |. ےک یت ورم ےگ ہد یر لنک ننرشوا ےک ر

 نا وی شیره تلف نحر تم هتک اتعاب ںوخرح کن اں و لرش e ې اشن ماب ما کر کن ۱

 ی ۲ کک ا عد نہ اط ۔ےہ یکادا ضز يا



۱ ۳ 

 ازا زکر ال ناک وهم -اویح نینموم ااوظز 5

 3  (چیاش

 ملا گرام اف ہد ےس نیلامی ا: کیس ما
 تو ماکو طس سا رب رابه کوک ید تطخالد تحاسنرد ا تیر
 ٹر ب فرات د ت اتع سکی کک ا تی کس ہٹ قر سم مالک فسا

 زہ وز ولے ار خاک ید رہا ےک ٹید ا[ جی دب ۱

 ۱ جم سا تیر قل ارعاوآر ای تیم
  ےراب کر لام از لوت کیک یز سوگ تس یدو ا یئاب ۰

 ٹی ۳۳ ھے ےک عر ےب نیک یت داں یم شیر ںاہنر ود ": ےیل قلب

 _ تنابکل صا یک یک ہک لا ےہ فر اک تز ا ےس ںیم تافیر کتب کت
 ۱ و سے هر وچوں یر یہ کہ ےن رات یک ا کای

 رار هو کیپ ےک تاور ےس عد ییرسیقک ۽ ۓکد عید نما قع لام

 .ںیئول شرت نو مهسا( نب نمنرش | ها د تبدایز یاروه

 سو سمددرلج نداد بنا ۱

 شو لطم راب یکے سوب فرو ںیم فییدخ ترم تسریع رک و تد پآ
 . لاو تر وکو و هک یہی دو بڑوں ماتم در یلص کیا ہک: چدن ےگ دہ

 تازتمو فرش ںیم فرو هد اکی کف لرے کا اپ کیم لوٹ ا ےک کو ےےن قرشتس وب ۰
 ۔ لاح ی راتاو روا تاب وک شتا ےہرب مس وج ت ید جواب ےک کر

 ناف 8ص اکے ن ای ےن نا لو ید ےک ا یب ےل کاک( ہار نامے تو ) تره ن ازلی هل 5 ي 2 ہری
e 0۱ ۱ 0 وک  

 شال خر تب اتد اگل اکے رک واور ےک رہ نور راستاد کی یا

 ےہ اچ غرر رد ہے والمص اعر دب ےک رک ر یر موم فی تدا مب تر سار ےس ہل لص
 ہم تیم بیا ےک عا ےس راج ھل یسک ۔۷ ر گدروصل اک تعلی ا نیس الوو نرس ےک رم تا اے اھ و ۷ ےک ںی یر وع ی تلر رب س [ ںوم ویٹ سا

 ںیم ہن“ ر



: ۲۲۲۳ 

 اک اے الطس صاف کی تیم لو لکھ ملت اک لت راج ۶
 ' ےک نیو یس | ے اج اگر وا ےہ ارو د داب ےس عم یوم ےک یک ا وج ںی ہد یک مرام
 اڑی ایکن اسا بکر کج بک ی ور وا یز اس عم ےس الم رکو مم یوا
 ںیم کب اوو تل تس گر بتن انڈے ںیم تی لو ساک اب کس
 ےل ےک و ےک اں ںی ڈو یک ا کید زن ےک ا ےس الطعما صاف کلا کن ف
 لفظ ا مر 17 ہ گم کت رام عل صا کشا ر تالا تک اار ووش فرم لوس

 یک اروا ےہ د انسا سیل دت سک اد وجود یکں یر"

 لتا اے صصےس نشینی | سکی ار ایا ہر ترو

 1 محسن جتسرگت یاو عطف سا یک رے ی ا وج رم سا یوکس

 ار نستا (طسا بر تصار وارہ یه ےس کد رک
 ح) ا ٹیم کو لر تام کس ا ےںجھ غیر رام
 لاتسار ها زو | ےس یوو تاتا ےس ختم کی دار یہ ے سرک ت اور

 222 لا. ےہ شیت م_قکشیرع ےس رحب

 ےک ییاور وہ عکس سو رص وک تیر دار کے
 رر تان سر پا سک تب تینا ادا سیر
 لک ںی ےس اجز A رک ےہ سنن زو ہد ےس ستر

 ےہ یک میم یک سا فا فر نکے بو ری دنا تخ کدی کم ق 7
 فالخااکث یا الع س سراب ےک نکل وت تاور کس ارم يا حاصل | ےہ

 را عطر سم هو هدایت الساد “تخ ٦ مم و

 را تمام ال ےر ھی ںی تیم لم کا ددا لپ اک
 لوک تار س نا(. س تشروم زم ؛الک اد ٹو جد اتا نور

 ا ینخ, بیو بار اگه اب امن دا
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 رک اور سج ۱ ۳ ے یهو اا اچ لیڈی سیم ےرا سار مین جم

 فساد اب تسار ارد ا ےایکت ادر راس ےک اندا لگے یو ار سم ۱

 ۱ اف گارد لر تاور ہد کس مت کل است اردا ایس

 لنگ اہ تیادرر جدا رج لا یک (هریفو ضم

 ےن ںیمر تعع هی ےہ یکن اب متاس ےک غم سا شرکت حاضو یک

 یل تان خا این ایس مغ کان دح ضس یش

 بالا یی . و

ود ںی ےس راب کے پتی | ل ویت لب ات مک رھ یکی دار ار یکی گر نهی نرم لو 7 اد هل
 مض

 طب پت روا فض ۓےرصسود تا تم کیا | ېن کردم اما ا سس تاور یک م اروا یو اراک ت افس

 هات اکو شم شب کک سا ود “رگ آے ان اجج اھ د کت نہ

 تل بست لر ںیم رب
 ظق احمر دا تن د لداعوک ٹو د فو یم دل دعءاودام ھما

 توس مس ارو او اک اوری دانے او للعم ربع طرضلا ماع

 شورش ظ) ۃثوورو اڑا( بیع لوت ار داشسار

 ۱ ںو یک 3 ۱ 7 3 ج ۾

 - نیب نج کت ال وافر ار سکب جے یب ےس ںیم تسافر انک نوع ے چارس نت

 لاک هکر اگے ساب از هی طبق مارو تاکسی ا

 بو غیا 1 مسن س اگے باکو رر و آے ہا کں سل وب تب 7

رک مت سگ r گر لک( دف مس
 نر تقی ںج تاور سا ہال اپ داوی د 

س خا ۳۳ مس ار ما اگ سیہ
 زہ دت یکے اس یت او سد ثردع بب ے

 کم لیس اد لب سے رو ےک مس ان فلا اک رک اسے ےن اگ انک
 (رپ ۷۴۷ فا ر



۱ ۳ 

 ر رمت اناعصدا نم لوک نگ مم 9 | از

 روا( مد را نمک سا ادا ایہ ےک ا ےیل ساک

ALLLرر ت ڈک ستارز یں رر ان تاں یلدا  
 روا یر اس ین نب ناس ناف زد شما دد آتے یج یز

 إش ادر یک یدح ہا سلول باران عالم خراب ا
 سے رکن ایب لیلد کوم تجر ا لوتلا سترو ک

 بتا لک مایا "وو رب ا وکر طر لم کے يمر یکی ا ۱
 ۔ ےس وجو اس ل ضا یم سے او ایہ ےس ا الا ارج

 لاقي یررے صا راف) ںالف ناش یا اتد ارم یں یم ترو ا ٣۷ھ ےتاحیقبر

 جگا اج ایک یت یم ےراب ےک نکی توت یا ہر یک ا ںیہ ت بد( ضان ںالخ
 کا اگے جہ میل لام نیک ساد نایردای نو یکی ےہ ساو اب ےس خا کردا
 سکه سالمو تبا عب ےک نب ناری عت یوار یک( نکن یک ہر ترقورمرح یک ما کف
 “تر ناروا( و یم ات پک پا تیب کیہ یب ںی رکا ات ںیہ یب دب

 تاور کس ا ترآ ارد ادرت لب وآ ےس ہا کس اتالم ای انب عتگ) ترم اعم یک ا سد" ۱

 الف یع اش عسل تساوی الد رپ اس مال راے اجایلرکیلدبقوک
 ۱ ۱ ۱ ۔ےہ سری ا عر دا سی دار کس سا چک تالث لاَ ا

 ںیہن دار کی ت الط ا کف ی نرو تر ام وعر وک یکن ال لات
 یوزر رام هد بش کز بیک »درآن شو ید ود کے لم سات
 ۱ اک ٹر م لو ص لرو توپ آیی لاو اک سوم اب ےنوہ سا تک سا نصب
 مات اس ےک تور کج ا هاو اراک ادا نکہ مک مر
 گے رکی ےس عمل کلب یک نم: اب نھ ید طا اےس پے ہد... ےہ نر ۳

 gf) سیا ر



۲۳۵ ۰ 

 2 ترم و 1 ا رو ےس رک ت 7

 سم لر من مدد ی ںی یک ٹک قلعے انس 1یت لوا اں اترا
 ۔: و ےتئارذ عال صلا نبا سراب ےک

 ری تا یا طعم هک( یو سر ودر
 ره ماا ہیلع خوا لسی شیره ماع سز تم شاعر اصلا نا یش

 ے ضےسزمغ ام بایتسد نت عرق رم لر حالصلا نیا ےس دعم بات رمی

 7 (هبساکل قلم ان هر ےن اسلا طس کک
 می نارو (یدرآر دا ہین نماز نفس نزار د کے سامر الروم وطن ےس نایب سا

 ۱ ۳۹ 2م ۳ 2۳
 1 ر ںیم حا تک خاور یک اردا ےہ نم ن اتال ب اتر وا بج بجو یم رر ۱

 _ یکایک بغا تس ئ دویب ما ںیہ ترم ورش تبا روال وبقت (تترآرددرت

 هتک نیم نود اسال بردا سد ارج سیکل وتس فا( تب
 ویا انس رکل وقوع یر یک ما | ترو یک یار وان لیلی س
 ۔ اجل سواد اج لم مک تک ردع ا

 ندای توہین نزار لک ی ل ومنا لن
 ےک دکن جہ قرب درب ںوتکع رد ۱ جک تارا اس کرک یا اسی ارپ ید روا
 ریت عارم کف رع لو بتا

 شورای تیره مرز یا گیل ک کش کرب لام ۱ ت گا ہوے ہدازے سن ین اپ سو تکی دار فلا ماتوا ار
 ۔ ےس تاں ید یک (لرا اد

 ا کرب سم راب روا مالسا دعا بصر د رغد تده اظ ا ےھت ۳ تو 7 ر ی سر سار حرم سا هل ناچ کت الاددا گی وا ت ین رکا ا
 نانو پس ام هر اند بست ]ترس هو کیر کاخ ممتاز ۲ ° 5 رو م مصر ۰ ا ٹا و

 ضم اء یل وتر یعابس م ھال یک لب بس تسد بارہا

 تش ارو



۱ ۳۳ 

 تالف مرور ار زا لیگ وام نح یر نا کے ایبک حم یک الط | ےک ا تالل
 مه تر 7 بره یر راس کان کر | شی ےس س اروا انکا ی بم 1

 روح کلا ارس رام ےک اخوا نی انا شرف دن ےک
 بکن مع یم یم الا اب ہد ےہ یک ارم زب ےن رشتا کررہی ناہید _
 ںیم ثیبدح ا مولع ةف عم ب اک ا ےن رو بج پس قلعت ےن کروا سم

 دل تمر مئ افحرو | نع ےک یک اور ارم (ہیط ید لفمکمب ا زار کے ہ کت

 رد امدا ناس زرخ سر اتم, تازا« ںابج ناس ارن حرم کا ےک ےکیرک ایکس لا
 گرداند هاو ےنرکس لر. حسرت نرد ام
 ےک نسیم سد مادی کسی کن مغ سوکت رص از ) نرخ رعب
 اوس کر اظم کک خو ام کے کے کر 7-21 رپ "درز صف رب قلعت

 .o ۱ ۱ ۱ (یز دا

 لوت ارو ال وقح ے راب ےک ںےفابفس لزاود ےن لر وتو تب العدو لک ہ۴(

 ےس لولو اتو و علف« ید مت ارتش گفتن نایغس ہک انج یز طي یر

 جای تن اید د ےس نا بج رکو رک تس ل ورت لب کل یکن ا ےل لا ےک ےک رکا یک درب

 ا تی م ا۷ غم یر لئے یب 24 رو ۶۳ یس هوو( سان ےس سکے با

 ۔ےادوا ےہ کر ندا ےہ ام د تک فی قادت نب نافسک ن ناجح
 ارے ہل “اعلی کرد او یکن ك ایف اینو وج ےس تہہ خو لا گنا ۱

 بس ت یف متکی کی نفس نم لخت ےس ہو ایف یتا
 نیت ضرر دل لیبل لرب ےس ماکت نر
 منا سیزن گو سیل( هی تستر یر یار ڈاک ی تابع کس ہم تیا ایس
 ۱ _ تلف سر ارلانیلخدم بانکی نا نیت لصیذ) لوتس هک نی

 ۲ صرع قارع هيند|خیرش ند
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 ا 3 فرم ابو تنگ

  ۱ۓ بس تالخ ےک را لیا لوس اعز ےک ل لاکر

  27 ۱۔: کے ہ اکر د | ےہا کہ عن هد کا

 سره لار کا 0۷م اسب ںی یر کرس کرد

 انوہ رابعا ےک ن قو اتمی .- کت ضف اوكا ۷تک

 کاور اظ یک ہا ترم ےل ےک و بک ف روح یک ی -
 ےسرابخاےس ام ین و اوخے ہن کانپ عا وص نتو دتص .

 یس تیپ یب ںی ٹیداع| ی ادراتس اریج (۲)ہگے ردا وج ایم جم

  ۱۔ںیروج وک کیمدع ولا ۱

 ہہ هنگ یب بیس وہ ار کس وضو نسارض ام وع م سار وپ ےک اتوا سا

 لم م تیر فیدح سی یتیم ریہ وکر وک ا

 ہرا نا یلص لو :کےناج کن ایبےسروط م ایپ تول اوج وپ

 ترک مع اس سر اوت بح س بی اد اڑوو: ازد اشیا ےن مو

 ك ایہ ترم خر تقو سا 1 شام یک اور شرو

 ثیرصرج "اگر ےک اطعم ےس( نر )نباتی سا توت ے رک

 و رکاب و اوق یہ ےس ترط گریه ہد دہ خا وم ا

 نان ا۷ا سل گیرم عی یک “رومن "نر ید ورب ےک ا

 ے ام ح)ط - ۱

  ۱کے اردا پک تو شو لرز .

 اگ یتیم ووٹ داما یو باگ اھتایگ[ شور چرب -

 تو ۱ ۱
 ۔ےہایکا زنا لات م السا ء الخ ےسولد ود یم نایب سا ےن قرشحزا ریز ا

 ی سرد دینی ال ( ا(



fh 

 کہ سام ا م ساکن نرخ کہی همت عرق ےس کر پا ےک ن کیو نم عی د
 . دير رم ار ووی تہ ی یداعادانس الا دیک

 با, کس ین طق تاب ہی ےن و بس ناو بزک ره رخت فرد الی
 ؛ل: یلادرٹس یرگاد انس الی طرضون ترہذں زنگ یکی کرک فارغ ای ہد کد
 یر انوار نسب سات کش رم نی اندرا ٹیراعا قمر کراس اسکی« ںارد دل
 سا اک ا اکو زد بزلآ نیہ حش یر اش اسارز قلعے ی داراب تم یش دی کت رم
 ۱ اید شک

 نره لیکی پںم تیر وصال اپ هد ےس ترس ارگ بز ابار وذ ڈرا م
 رينا ورق ANE رس ا و ےس کف کر کل داتقا رپ اور” نوش اکے ۱
 یل ۷ ےس ناف اب یک ا ارد | عسکری نیر ول رپ سایر ؟ ےہ نو
 رانا اک ا ےہ یک در یف یت ےس ناکا رک لیپ سار و | پل ناکا
 یک (ےرف کم ارد اس نیقلد یف دا در ہے ار یکالخ ضم بن رک

 رم ےس پجاووآ نل ٹپ یم مل ےک نام بلاغ ترم ارج هک ری کک ارو
 رعادر خرم را ےر ابا هد ارت مو ماع تیره ی ےس سا ( کک اچار اک
 لوز اراق ہدرکے ہا کسو منی ۳7 رس ناما کت ایا لق ےس و رزا نملوم ےک رح

 ےس بتاج یک رطح نا یی رگ ب اوم لب کی یوارزواوژد لعفو لوت ارش
 e ےتے چ یکرد اوس ےک ما کت ازم ارپ کم رخن شہر کی رج لاا لق اض ح

 یو نمرات انا میلا ما ادد طاها ارم ید اوم ےک نیر ا *ود ہک
 ۱ (هسرا اک کد نایا گه ارت کمپ ل صرت س ا ہک سا ۱ ر

 هد ل دز اتم او مڑ (ںیب | هک ایا کت ارفع نا ں از کے جار رٹ با
 دونگا ےےےاھتم اب یا اسب ےب ہک ت ترس مس شک: یکے فا ےس رر یک نیا ےس اور دای ےب

 ےک ثیاحا عرضو:ےڑکں ی فرد اعا دات لایک ددا ات: قلبت ید اا رک مر
 . (اتنارع ارکن مرجان هدر



۳۹ 

 ےب )اڑ دا( اکرم کد بکر کے ہ عز لطب اک رضس رفات د گر

 تاور ٹیداح | ےسرج تشک مس اسرار : کپ شیره مند اقرب VE د اشو لا

 کلا تسمه عجل صف ےن شید ھا وکر رح شا گو شکاری مت اگ یئاج اک ۱

 ھچک ت بب اد ثمره ساب لیون ےک ٹگنپ ٹیداعا تی ےہ اگل کیر "عرومنوم *

 رد نرخ نيم نی اش مارس را و ریک

 نگری س یس( یس فین رد تیا شو رديف تا ےک

 سنے اج نبوردو امت اسیا طلا مدح کرد ورک وضو تا زر رج

 لو بند لئاقرد ےک مے اج اید ے درایو | سلا بارد | لوس هد

 0 ی ترمالغے رمز ربی وم : ۱
p>,1 ھه  aلے ناگ ازلاوم ٹی ضب” | شک جلال تک ٹا ترضحب ۳۸ ۰ وب . تم ۰ ۱  

 عسل رولا تر یر ترذحس سجی ایل اک تا یکے تیر سر

 کا ا ےس تظاذح کت یھکںیم سج تیر واخت ( ککے تیھک) ت رن بلک

 هد باو کٹ اشنا ےک یرضم نمادعا ذات | هست کانکس سر وزم ارج

 ارج اذاسا رک سا ( ےک تعا میک سا ) ےس یگ تج ل وس مر فی رد لا تت و

 کا دقبر ںیم الس ےس تاضا با نیدم تحس مالس لا یب ا ےن یم

 چوب نا شیره س | لس وا ےس لی درب کت اد ام ےس رت

 ےک * لع” نا ناک وا ےک ہار ا نکی کنت قیقحتپ نیاز دارعبط یکن اى

 مقوا کے س ایک تن نا سا کی قو تیبا ےن یقرشحس یز ٠ زی ۳"

 باور اب زا ترے ےک رکے تباہ کل اس یتیم ها | ذوب ۳

 ےب كا یر کر اےس ا ےک ےک ازتخ جم وپ ےک ایکس افا ینگ

 پے ے یکن ب با ےل ر ںیہ ےن امرت کب اشن ےک وری لص لوس فیت

 ںوقیکن ا ۔ںیہ تی نعت اکر واتم "ام یک لنت ا ےس لو رم تک

 تب یر فو ترج یک تایادر نک نم سا ےس شف که نر کرب اشوک رپ عو شک



۳۵۰ 

 ر ماز رصف کر یکی دا پس کا عت کے و وک ووی لپ کرت ا
 جرشت یل ون نات یاو دہی اساور ازبک | ترم اگل اور ناروا رے رتشم
 ۱ تمہ ےہ ( رک

 تو نوپصسرا) تلو ےکں زاس ا( وب اسمو) قلا ےک روب کلا
 ولر بوت ا لات نالعااکس یت کد ےسڑم انے ےک ا اکی رک وت
 ۳ STIS اگ سٹ اتا گا ایک موم ےک ےن دہ عئاد 7 ۔ءاغرو | ازت ك اینرد ےک
 ایس ددا ے ےنوہ مایل امت تما وک الس نیم ا ےن ںوکولردا ۔ یکن لعت از
 ننارصتردا ر لسی یکن ویک ن ا کسی ہد است ادرک یلص ںاردااھت
 ےس تالار رب یب ساز بی دا ےس هدایت یے ےہ راع سا ےک قر ت کن نوگ
 ۱ ۳ سم قلم ٌ

 بل نگر کیک ردود اقا لس شہاب
 ارمنی کے سس ا .اہکں زر شی لعمت وی. را لک رشت س ےک
 تح یا ےن لبعتد ترب اروا مرم الع ےئآرب ماعز ںی کد ص کسو وردا dz فجر
 .اتجاپ ۲ رفتی یکی لبه لس یی ب دست
 وکی تن عرج لوا ی نه پار دا هک تن قلا تا لب ےہ
 دات بہ ےن وان دشت ارج کارد ایز ےک رک می ےس سارہ وک اکی پایپ
 ` ۔ےایرز نوشت نون فو غشلاددا

 ات الدار تا ارت اپرا ہلم
 17 کر درپی ا نا أ کاری دس کر
 2 نوک تاپ کد انا وا لسان ا کد یس فک
 ورکر ےک تک اکے ترمز لم اب لک ؛ رر ات اھ یو ر قوا کشک

 ۱ یل بر نکرد تام ۱



٢۱ 

 هر لک ں ولر دا ےک ٹنواروا تالت وا ںیم نج فر« شر قاب

Eقند وا مات ادر جوت یک یر ار نرنیکر ]9  

 لمازیفوچ اما یرع دال تح“ یک یی )ت ضوآ اچ ےہ الرمح ار ریل اکر و

 ۳ ۱۳ ۳ زيارت دیش نیر لا تفح

 اور الف سا۔۔ےہ یک یم سنوات یبا ےس یف وو یہ ره رو ۱ تردا ماری اخر قاد ۽ ںؤوادوا

 روا ے د رار 4م الشباب ے تالق | ناینرر ےک نفر ںیم ےرا ےک (ںوفرکر ست وپے سوز

 دیس "شعار اعادراز و لری درک مراسم كارو | “نہ رعب

 بک ات نا لرم کز یہ یک( سر تشک ث ٹیراعا لامر
 گو نا س ( رد ترج )تاباق حنو ےک ناو طلسم سخن رپ - ښکر ققرو قب

 ۳۹ فی هک تیداع هسته الي روم اس ہک تیعط پس امہات ام
 یک تردامش کی پے نرم نر وم یگ ون نوش لب داایکں لو که ق

 ثیواحا نا سلوک 4 (ےاَہ اچا کار یار تس کیمز لپ اتا لایا

 چ ایک تیام( لستر هلو طن ورد اے شرت تاور ےل زیب ےک
 لا ل گ ہر صفت بر ید ید دو ی سوم زا ےن آرج

 ۱ رحم | ےسرابتع اےک نت رپ ےک ۲اتس ہر ضا ےس تردد رکن از تب لک وف

 لب ایم ثر عو روز وہ تر کوکگ دابا سا لار ےس ر اعا ےل ل سلس

 اش زنا لود چوک ف شیب یوم بت "یک کت یک ت الع اینا
 تی بے ےہا ۶ 2 و ایل یب 1 سا بج ا برد جم ںی ںیم ےک ںؤلالس مچ ےس رٹ ءاز

 ساس یهو رم تے ےک اچانک قی دو فو هل

 تب ا ور وطن تور تب نیما داد کے لیک لا وس رشت رکے
 او ال اکو رخو لور ہو ربو کش شی امار ای کارد | ںؤےیمرارآیر سیر ماد ٣فر
 ۱ اک سا ےہ “ین یی کک سام اکنا اک لوٹ شیره بوتا تير ربا

 "بهار



 ٢ےہ

 د ےپ فرق س لو کلر تفت زود درک وج يا
 ر ل ایل ےک رم او قفل سما( ےک یقرشننس لقب نسل و لو ا( لادتسا

 یہی لا شر چرے و انب یک( فر تی عج یکے جام ےس سیم انب شد یک

 نلت ےس سیل ۱ یسک لومو رات لمدن ود ال اومارفا مال ارس یر سیار

 سا بکت التخ ا ںیم تحمل بی کن وہ یو وو راو (تماحار یمن ںیم ےرا ے سج ۱

 ۹ے االس ا ےک کن ج. ےہ عوض و( یه ١ سپ قلختم ےس رکا کے ہا ہل ید کرا

 اک زن یب اب ےک ولوم ےک ب وترد | اش ںیہ اساس ےک ےک بار و تصوم کن وقرا

 ہوا وات | ترکی ی انا هرز اک ییہ کل و ہت ےک برع لا ور ما نت یر نجد خر دارت

 ےس

 کس از وہم هدر ج یار ھت یک جہ ہدریاش دا سم 7 است حرم گو

 ارح ول رو و لب ہہ برست یک اردا سلاد ےن ار اشنا لا ومر چ واک
 ےس

 مرگ رم اک یت نبق و چک فردا شکار 7-2 تجار لقخر کن ا ںاہج
 ' اکا. ےس اعم "نیر وی رکے سا 2 وراس چی نبی )ےس

 دش ام تار در ےن نک و اود سیال ےس صخ ی لر

 7 را کد سا

 درز نل ع ازت یہا ےک نر | لامشس ےن ں وک نکہ ہر الغ ےس نس

 م اکے زم ث کی اکم او سا ےس سر دایر الو ات ایک ریس زی نشم

 ۱ ٩ ےس لعق یک ےس لحد | عوض" نی ٹوام) بوتگ

 هراز جس یر لص اخر ںی نام یت ممن لو تس ئد وک 1 ےددتار

 ناتو تیبح تام سر اص )یوسف تیدام نکی اھا شاع بر

 هر ار گلد تم( ےس مالا الگ یک یب لون ابرو ےن قرض ما ےیل یا . ترک

 یش ماس اسد نم هر ایز وعن



ror 

 دیگ اش ےٹ وع ےس فام جدید پای هو عتاد مرد اه
 ےل کر ڑ کت ایکاوو لال اے ٣بہ [لدو شرکا ےہ شف لای یم ےب

 اے م رپ یڑ یری دل اه رو دز ریس ےہ اتا کرا ایا سد لمك ا اکن ا یم تر

 تیام سوگو ہندو رھے کک ا ج یہ “لو د "رک رکا بش لب وہ کنان

 حو وکن اء ےک ول ٹوک بیعت سرد رکن ادم بیک سم | مو ںی ےل سا یو کرک

 ہےاور طل امر ربا کس ںی ترص ٦ لاتقا وج عسل و مسا ترول

 080ھ0۶ اوج ےس دا فک را اں ںیہ کو کف
 ۔ںہ فالفسک ےس ظن ےک سآ

 رپ ےسار چار اء گی رودردا یشلورانکے تااصفارد ام یکن تساوی
  9ژان ارس یے وک نو گهر سرعتی طق راے کل ایکر کوم

 اکے نارد ا ے قت فت هلم لپار بلی جر ادرک  HTSای تا وبا ب

 نج سس ےس لول اک کب ذا ی 2۵ اع ۷ | ب تکا( دبرفلا دقعلا ای ةلیل د تلیل ثلا

  eسپر یتا ورور مالو ارتش زر پچ تماس بطر آے
 ۔ ساتر کای یک

 ی "قم کپ آے اوج دي اش کم تاک
 ےک جہ یس ایان ادت دا ےن فن سس قرعم عاری جیپ ال ہد ی ایا
 ےک ورک دل اردا تاک 18 اح ست ا رطح یم ان ل جر یک "و قبقکر ا

 ایم روا تور ںیم ےئل کل در اں

 ترا تاب اھ جرو ا اتر تیارو اه گابت اذا شا ےل : نم

 .ےات اک ےک ۱

 ) ۲الل مالا ساس ا پام اند تار وک لانا 1 7

  ۱ورع اور ناس آمد یب بات یدل گیس

  ۱ريال کلسیم لات ص



rar 

 ماا ٠

 بم اک یدعد تنسرو مت :لو نصف

 عسل فیصد تن : مود لصف

 "تفسیر | وب خو ضد یں



۲۵۵ 

 ۱ ۱ لور لصف

 ۱ ات رپ ےہ

 توا دا« یرصروات تست اسکریغ ریل

 ۓۓ ےک ںولاو رژ (ےارف ۳ درع لتا لود ارے ل راج لا ۱

 نو جاش للہ اف چلاتا سوتس دل وجت اےک یکم ز کز ں الشو نهم
 سش نار کب ناجا ایمافش ےویفد قاذن دوا کرک مارا نام 7
 نارق اےک ےک نا یا با نشر گارد نیر دل رزوف کن وکون جرد| سا فش
 لاشه نه لخت رزم اقم ےس تیم نا نقی. ال س شرد او او نت یو
 باد دا رو چکی جن زا گر شی ریا | ںیم یشن انے السد ایما ےہ
 رووی کب پتو بیطرت سه ےس ر اوفس یر بذ در دیو اینک الخاد
 ےس لس اد بروز یت ات ارد | ےج (ےک ں وتار و | نوبل کرک ٹل ےک ترع) ےہ
 ٦ ۱ ۔ دج بن ایہ لک اس کر حر( ہر تکی اسا

 وا پرو یوم یر نکل جا عرش مالک ا تلی ر تک یکم کارت
 توا رکاب تی یہی ک کم تک ن رک از ےہ یت | نبق یک فر تیر
 روا یو قہ او ےنرکل صحاح ہلع و کرا کک و ن الس ہو وپ کش ارج

 ںورتب ر ںی ب اکیا ےس نل اترا ہک س ی دد ےہ یر وزن زا ماما هیچ جاش ےک قف ٠



 ۲۵۲ رک

 ںودنبے ا نس سر وا ےرکل اه طه اک نا ید ار داد الن ک
 ِ ےڑل نارد | ےگ کد ا بستر اعد تیم اوترو کز ماظنر جلے

 دایردازایگه ۵(1 زنم رزاٹلا سواران لو ما ایک نو ن ات
 ےس ںوفالس لیپ ےس ےب ناس مک روزہ آے غار ےک ا ( نشل وز کا اک

 انب ے آے چ ترا روا تازه تب تف راک ات
 روک وا کیا/ دوال کے ایر کک مآ ن آرق) رم ےک دیش ل

 تعاضر گر امر ا ناوم ےک لا بانس ا پآ ی هداف ی یز ردا ماکت
 ںیم با اے ل اتت شاردا رک اپ لصفر البر شکت f رت
 ۱ رک یی اکا تے نایب ےس ارز ناپ ر کل مر اغرعارترو رز وصارج

 ہوس لو اس یھت اس ےک ترم کے گل اسب اساسا

 تو اکے گل س احر خان ارد اموات الی ںوتع اد( یراق تر
 ۱ ےس تاب یکم دستم نادر قیم کت امت یس تہہ کک نت کک

 لب کہج سارہ یگ کس ا: کی یس د اد گھٹ لٹا

 ںی آرسضرکںہ ےہ ےس تڑیک تا ور | نیم امن رت دورہ ی سرک ک ماکي اح یب هل

 دورو کٹ ےک اس٢ قسم اء ایکن مکی یوتھ کر فوت کم یک سک

 سم هام سی شا یاسر ور نما جمال هام | نر ید ید ن آر ست
 : 7 ین ۷ . یر

 ۱ ۱ یکدیگر ل
 چا٣ آرت رز ی ےن یم کد لا کیا انا انا
 ,ZE شرع اسکر رکا لزنام ساسلا نیبتل

 . ھچ ایران ےس ناوجورگ ملہیلا
 4 یے

 جس - ےس ایا نایب بست | ےک بآ 2



. ۵۵ ۲ 

 ۱ ےک یکم یتا
 کب اتا ا لرد نادت شا سس مون ازدو یہ رقم تاز کپ آکے س سا
 ۔ش از قند یش کت العتورض لزا ےل ےک تب ےس با کد شا پکس

 دن اتم ےس لر قانا سا ےروط یک یں رال اوو ۱م ید منفی ک 1

 لدوتاکپ ہو هاو تنس ملکی عمق ایل | لو کس هک وقف 7۶ ےس کک ےس ےس ار

 الاو ےرکل شیب کر تحررت نزلات ےس جز خامو این زیرا قول نایب ا لنا وہ
 علی وصف باس یکبار ںی نفت نم ےن اج اما ےک ما لو
 دش لیلی ا مرد اے تی باک کر شان مس اف تقی کز وا
 تشکر ے ہد یا اھ ا کت کت اس ےک تیرہ وضو جای رپ - یک کس یخ
 ے تیقیع لہ شما شا لود تند ار شا باتا ساره اس ےک نر اتو تم اک
 ود یز ےہ کر رو جرد کف یبعو تنس ےہ ان ےک تر ای و پس ں اسیگر دا بام
 4 ۱ ؟هبس

 شک یب ستون کام ںیہ رویش را
 شب یوم لا وی لان
 وارد تنس یچ د ( ېس مون لرام كی رکے یس ناگ لان دی ےہ یکم وغ لولد اک تایآ
 ناکا س اسیر | یطت رب لر لض لوت کن ا میٹ ) یر اوت شرم وج ےس ںیم ار آ
 سد ےک بس وو ہک بم ےن وہ ےس تک نا یھی کس ماد | بام یک اد ےک کت اور یگ
 - یل زار ٹر رواں وکر تا ٹو روا یہ ت و وطرد تک ل وپ سٹ ومړ کت اد ای
 فیر عمار تیک اب (يہ لعن ای لوقاکل وہیئ ہد کن اک لات عیب )هی تولا
 ترار لای طن و یزد یک( تیرو تنس تر نکے رہ اظ رد ا۔ ترش یعقوب

 وض دویست دارا اد ان عس زرد هما خب یر تن لر
 ینا رے یم لیٹ ے1 ےرن انے



` ۲ ۵۸ 

 سا تاالرلا وتی ویس نورد کہ کی رر تول | یطق ہر درو رو ا تم کلر ا قو ب

 ` روا ارور یب ےک نا بار مر درو اتم کت یرعرو| تنساب یک | تسا دی ےک الر نا یت

 .a - ےہ اچ ان ویزا
 رک رنو ےل دلا ب دا 1 سر یا ےل ا ا | تنض زا رو اع

 هللا بار ثیرعر تنا( ںی ترول زب گرم 7 اکی یش ت ات یکں و

 سوور ابغا اک نوور نت کب سا یم اتم سال منا بال ساری قر عطور یک

 روحی سدد) روا سرفه ا بھر ساریضلرد ا ےہ یاس اردا لسا ن رض نیک ورد

 ربع اره ںی اتم ےک نارسایی باک نسو سرب
 یر اا ےس ےس بنت دوو نوان ك ایہ کرا نازک توس

 -: ی ای ذو هکر ےل ےس جم کت رن تاشو کت احالطم مڑ هل

 هوشیار را ہد هی نامند لا ت الض اک القا چاي رپ یطخ

 تب کروم وب او تان عئاص سک سکس ےک ای و نم )ت ونصر ا

 ۱ دوو مم ےہ جی ود کر ېک 4 با نر ہرن مارو | لاک ور | الا یتا هورب قلخ

 ےس یب اولی یو د ہک امن اب اف علت ےس اکے سررت ما یک لار ن کرب یب اراک

 E E e صبا رس
 |رکل ل٦ 1 اکا ه دشت یب انے ل د نت کدر و ۱ بس لی شایڑ یک بلاف نکی سارابدراکم مات

 و ۔ےپ باد
 نتو طا ٥پ شا ملک ره ت وک الد اراب کے سو لیا درد تم یہی سک

 رشم لش قاطی ہر چود رد ےس تشبیه سم سارا
 ۱ ما يکي یو کشی ہی شماست یو السا

 تيم بقا مدت ایا شا لود لو لوقاک ید ا ماع ددالع ےک تاوتم یاب.
 مرگ دراو ےن ون ےک لدش یل وترا ے مک یش لن لو کے ید شمال یک

 ٰ بم« “ابر ۱



۳۵۹ 

 ایراد ۷س اےس هو یک ےندہ شف ےس تا نر دان مدن

 ۱ مان 2 رر د تنسوا ب انکے کے ہ لید کا ایک زا ہٹ دا ےن ہر تے تف اج

 (ے یل ایرو تیم تفنروار ےس لس اھ

 مقر کس ٹا آد دام اد یک یک ,ی تل قی ہنسا لع با قت
 دے ثر ایک اور ےگ رتو اداکار پںم چپ خیس جن یف اعم تزح_ نا

 تفاوت کم کن وک اغ کیلی ایسا لو

 گر هکر نک ا توت رپ شر تم یی رکےن اسےیرامت بج ارت

 گا از ےن پل ورک سن ) ےب اتر شا : : بد پاوجے ت اعم

 هاب ی لخ یم سر ےہ ںیہ م وت ےس اطخ بیل یں لاو تب تک( ٢ھ ہ فی اب

 هو کت اک فا کیپ لرانرر ان ےگ و ار رک اوا اسرق نام اکو فو کرج جل | ںی

 سالم جب سنا لرت کپ ارد | ےنرک بر ضد ی لر لر

 لپ ار یت یی ہو کہ ےہ [LA ناصر لدلعرر ۱ مس مالا | مرد هود رب هو

 مع سی رپ سرو ا اوس ےس سا پی ید ای ش١ تکست نا کاش اپ سفر
 ءورق تنم شست وہ ںیہن قلو | ی طی ار اب کہ وجو فل نک ت ایا زت ندا شب ےک نر ن کم

 رپ انب کا فرض یک سرد کا داضتر اک کرلو یک کش حت نمی ورا نعم ےک رق قند

 لو ار وکی میک کر انب یک ال بیت را یر زر زر یر سودا رم ںیم تی قع اوو
 اکے ساجارکی نف هه رو تخل ےس درزا کریک یس اہ ایکں یو طی ارگم کاج 7

 .ے اف ا۔ اگۓ اج اور ار اردا ۸یک رک سار ان یکن اگبلازنن بک لم الوروا کارت رام حی

 ۱ ۔تاللا نزد ا تلالرلا ڈرو ید کون ضا تاب مم

 ۔: ایپ یتا نیلا اسے نجف داھ هی ری یک لٹر رابه

 کوہ یا نم لع نیم او ملل تیبا
 ےہ ال ١ : گنا

 ید سو



۳ ۱ 4° 

 ےس تس کرا لوس: ایوب ا چے ؤادم ؟ لمد شنا بات

DEIےاسیت ۹ الم یی ت نسر :ایازداشرا ےک 1  

 راگ درک صف ےناد بامداد کش

 ہہ رکے اکو شین انے ارت ته لر ساخ شارپ کف ید سا

 السا حنا بار ےن ابر ارت رک چ

 شال لو وہ د سرش باتا جسم قوا
 اترا ضفاکس تست

 سافت ما ںیم ت مادر یر یود کین وما خیا

 ےس ا سال کک سر کا ب اتل رکج

 ۔و رک تافل انلطم تط یی ذو یرسدد یکی کد ادرک عین

 ۔ے کالا ےک فتحات دیک لا ںضاتبادزردا ا

 وں ےہ ےک سا ہو اه ميس کرک شابا

 ہپ می کرد روف یمن ا بات وج نیر یک

 ورک کر کد تنسل ا لور یل ود یاو

> 

 21 طیب تسب نگل دانے ج شرع ہد ےرىور ی ارقا

 ` ویال گن سزا باتا ةت افبالا الا

 ےک سپ کی کسو یھ یم و ا آو سر لکا ہک رسوب یکن لیک شرر اتاپ

 . سراب

 بسا لند یر شی اھل ا

 رو اس قراره جز کک ار تالا یار وخلا قلت ر
 ۱ ارش ووووک گو نیک ن
 نیا چی ا نک... شا کیس گر تار ند تو طق 0

 )¢ فا ر . فورد



۳۲ 

 £ ےہ اگدم ےس دونر شار تظح

 ای لیس اتے وس ےس

 ںی رقم ایا کا دوا ےرکر یف بافم ےک یک | بات د

 ہن ےن شا لین لوک اسد نیا با

 . ےرکو سنی ٹر یک اکو اباد ٹا <

 ۱ طار تنس کوب اش یر رس ربا ترک ےگ یں ایہ اسى لا

 ات سرنا بالا 2ر دو یش باتری 2ا اسے ا بجا تی

 ۱ ۔ے تل طفل لو قت رس

 یہ ےل تربل اوا ےک مس ا گم ئی ا اھت

 لرتی ورم ےسراملاع ضل ںیم لب نمک وکو سس سراب .
 ایت | اوج اراک

 ۱ : ۔ے کت یی پرا باتش

 یو ان لوس ل خر لوت سم تور تر تر ھر (۳ تب ٍ

 یوم حزرا طق میو لور ک

 رک نحمر لا س نط رت را لو لنو لوق تر ماند تاادرلا طو ا ترقی ڈ۲

 ۔ ي یلت
 ۷ ساعا دراز از تورلا سنا گر ترا قزل یوا

 تو یر مقمعس لِر شم یر طلا گاه ار قنر | یطتے رُخ

 : ۔ وکی نمو او وی ہطق سل لود اوخ چیت <

 دوا تو سا 0 هو الماس شمر | ےہ طت کی کم رکن رکن ان

 زار روم برد کف عو تنسو اک لو اوا مقود اص کمی قرار ا ےک توڑ ل بلو

 ینا ۷ ۔ تک او سابق کی ع /تمرعو تنسردا نا یک



 ۱ ٣×"

 ۱ زی ام کن ایی مر که سوپ ن دیے نس
 ۱ نت نسل مار یورک خم ا ا ماند امی وم اھ نادر باک نس

 نخ بات نت ا قم نام ما اج میک ان ندا اتا ایکو
 1 یکے ںی نا تفت ےہ ا لح لوو د این ا کا اور ںی (ظ اغلا زر
 مغایر شتر بارها ج که
 لاک اراک کوہ کین آر عینک ھی وان ) تی آکر مرد ۔ےہ

 روا بشر دقبوج ے فا ااک قم ا کر وچ سا ترم کے قال ترد | ےہ رس یی | تنس ۱

 ریال رر اظرد ا ساپ مستی ےڑرلتیآریےرکی روپیلل امظرفف
 یکم یہا سام بکن ری وتو ) چپ صح سینی دو 1 قارصم
 جت وکر میا ےناج اک کچ کر کس کرک ی تنس ساک دا
 تم پس قالب ذس ن یل سرما 2 لول لا کم کج ات است
 ںیہ در تاروت د مکن رت یا یو بج اد قر( لا )لا
 رو جدا شو ارعبکه از نایب ےک اچ ما تاک

 وک سرم ایک کم تستر قاب ہد ال نا گر ڈ ءازداممگد لحا

Eلا لر ی یب یا لرد | درک یکم لک تی آسان تنس ای 7 ۱ ها  
 اچ از لال ایپ ےس تا ںی لار ت ےک روا اکا اھڑ ےہ ما ا رک اکلے
 ۱ ۔ ی قکساج شیلا س تیر کما

 سم یار را مرق ر پا باتت سکھ بس ب اپ نش (نلرسینر ےہ کت نس انبا
 یک اچ ي باباکس ١ےباچ ادراک رقاب ےک باتا کت نس ٠ا [ت مدد
 کاو سومرن ی نوک ار تسر سا هو الع گز ب تکی باک تضم ںیم ںوآرو م ام
 نال تنس ںی تیر تا انچ ےہ یترکن ایہ کپ اشرد ارام گل افشا تنس لس ارد
 رد رک لب تشک لک کرافت کایہ



۳۹۳ 

 ب رج ay وو 0“ 9

 یررکل یکی ا اسر واز ںی کج کک ںی اوس کس ا ےن تنس رک ایکس ین تیا یت ام

 . هک لم. یورک اب ےس رسم ۲
 ب ات لس ی د ےس قالت شنا بلطم ٹن: بات عی ےہ قرکد پرش بات نسل

 ۱ NT ۔ مرقوپشا
 نب ذامم, ہک سارک ا ایکس و یاس

 یاب شو ولد ےس | ےک ےن ےک ات کل | باما

 ٹر سا ےس اچ شدم ےب کلی یز احم : ںیہ تا ان گذ ما نجس کد بیند | نیم

 ۳ ترم "کت مرم ساز وت ےن لاھ زوج ٹرح “ ۔ سل ص یب هو رد | ےس یوم سفت کیا

 ےک تیر ساره ہا دره ےس ری سرو رگ بلا ےہ اٹیبض ي: ےہ اکا ےہایکرامش یی

 بکس ایکس نو ا ا ںیم ےرداب ےک( ماقمد ہبترماکت نص نجیب ١ لوم | یس اسا کا

 کے ٹر کد اعم ترضحترهد اینکه ترا ےراپ) گچی بار ضد و ۱

 ےس زرد | لم ایت ےک (نیئ رگ آم ا ناوضیاباعکب کک( رد ابعت ارد | دوس :رعو ا تر

 تفت اے سوخو سر پر لع ات ےک تلے الخ ماہر دو ےس نان رپ تای اور هر هم ا
 ۔ ےس یقادد ات بہ ےس ےک تلکس ےس رو سرب لم ایت ٹرا وتو

 تایی کرد نت سرا کده ممکن لام
 دعیےشلا بات مات رنس انقل ے رت اول توت شک ا یو کباب یکے ےہ یکے

 ارا لطم کمک سا دوم ےن کا شنا کلا ین الو جت پارک ا دا هل
 ا ےہ اوت انرکن ای, باطن آڑ سید یہ ےراہر چہ همای انیلع نام قد پر ٹیا ےس

 ید بلطم رک ےس سا نوک م ےس لوم لوکل وکی لطم اک اب

 ین ۲۰ ےہ ب ال ےس و کس ناپ ل 22 و یا لم شا 02



 حرا اوم ےک نار ق سوصترد |ےڑتنوتاےک اج ابا دارا نیلے ری سا 7 ۲ ےل یا وف
 تط کٹ رعد تس, لعب ےس ےگ ارش م اکا تے ت ایر ےسرابتخا ےک نس
 ہک پات لای تند ےن ای م ٣ا گر لا باک گو یکے ید ور یز انرکغ ییا
 هل وب ساکت مام سکس نر نیب کرتا ںیم یم نا ےس تخم دات
 قربان اظ تلخ یک كم( کردا ایکن اکدیت کک
 5 ( ےزمزل رکے خاط اگر گن

 کد بے تک مرد اکا رات اس نر ت زس ےس اھل ت روز ید سا ان ۱
 هو کا کب اقم ۷( تارابع کر عر نمونہ نرود تذمر بات شد ےک ابن ار گیم ۱

 ۱ ما اروا ےب یو روت اور ززآےد جلا وت قر شرکا زا ہوزلع هل
 روادید یب مدزف ایمر ش ارد و ید ما داع گام ہیلو از ا یر
 اث د تنس عی ےہ کرب ےک سا لاح تره اج ایل را رات ارش اک ااف

 مم کپ تالصاد مشت ںی ناس تر وک ارب ےک افت میک ارت : لدازخ !اگھفرت
 ورم ارت | گیمز برش یک( 5 لع لس - ےہ ال یر فئاتسم
 ماز کر انار وزن نیل لت قد ےن لیہ اول ش لوک سی پآ یی ہزملاج یر -
 ُ ال تو خر حت کن ا تاک تو کما ایک نه ستم ای کہ نیم
 '-- 2اک نانا تراب یک ل اولیای لہ کے نیز یک سرک اب ےک کے یکی ےس شن یک
 بز مصر الص اسلامي یی ال ہے ند سیب ےک
 رو ترا اپ تاترا هر اد ناک ت المال ملدرلنسا لال کرن سما
 ورتا ہروضدا ت درک اید تابا لے ورز لکو اوشو عتبات اب ای
 رر کرار اکل وزن نر تای لب ےس ناک اا نا پد ہک يننې لزاتدعب سس
 نلت تادا وام تو کان سری شمع رتو کای سرک وتا تم
 لا لودر نیل تنسف ۲ لس ۷ک اذن ےک نارد ا یش جا گاڑ رب ازا ے تاطاس ها وپ

 یس ما ) ۱



` 

 گرو لزا نگر کد ےک سر کرو وک اھت اوم شرار | نان ن خاور ناطے ےن

 روا سس یم ےک و رگڑ ا لی سراب ےک ٹیپ تاب نار عی ہد ےہ

 سل اتے سوپ (قرفل لو روا ) تج ےک تیره

 س00 ارت لاک
 . هک اک حد تن کے لی از علت یم ما سا این کن در ال ۱

 تیا اے ںڑار و لیصقترد ا لاما روا ننارم_ کا ےک نا ك راروج ٹیداع | هد لوا

 لنا اوم لاک حع یم نجم کاک یو اھا ہد سخت ام ےک نت
 شل سفر کت الفت ود سا ۱ء نارش ناله ای آر کرک اکے رمز ےس

 ۱ - : تیرحی گر ہل شام

 یک رو ی غیا کم السا ۱

 لگن( بش لس تردد نرو
 ک ناسا ھر ترا جز (ےّر کر امرت ےس دز

 ںیم تحتتاطو تر رت (قیسالا سرر وار کرو

 ا شا ےتہرگ

 : ےہ قل اطمر قفاو لگ اب تب ایف ملک یکے مدعی

 درگاماةلتسدا دک امر انردا رر ر ارام ةزلسالرمتاب ۹1

 سکس عطا سد ولاد ایا ےک ای ای ته 7
 تے ےک ورمی یہ . ہ۳ ولر ربت میلا لک

 زی کشا تیام ےک ں وکر ا تیبا سانلا نع ےتیو سر

 0 ها 1 ( ےس االس ارت ناای جسار کے ارت جد ا تز درسا مغ مرقب

 رال و تورا ر رک شیر تلخ تار یی الم ےل ےک ل سینگ ےہ ابد رک
 : ى (ووراو بد



۲۷۰ 

 لار ےاجم اں ادیب سیر الیبس ےیل | خاظتسانم

 ` ضمتدڑتاویکمزمروتم . ٠ یٴوزعا
 5 .: ترس لک لطف یا
 لاطینی ےہ سود سنا بیطبالا سم یٹرما لام ليک

 . تو ےس یشن یاد ہکےک سازی هشت نم
 :ےس ناولو نلاطم ےک لینی تا زا

 تدبیر تإ داو ایا. یکی تام <
 ی یر سرشماری که ساک شور ات نرکت ی ادلا لطابل اب

 ۱ وترا < نوکر نم

 مزد حر رعنا تی ی لکت مو کک اکا ےک یکن آج تی داما دد !غمد
 لٹکا سد مراسمی اکا مامرو ںیم ایا لم انور یتا اکا قلط ےک
 Ed از لجن تاب ایم ورور شو یب 13 لر ےڑرر زات ج ںی ٹیداصا مد

 لب قرکت ح اض و از ق لب ت لمف تا
 ۔ لب آں لب کم کا تیم مارو
 ےہ شون میکرد ےک سپ رکن ١یچ ثیدأعا هد 2ک

 تر ںیم اھ ویزے نئ رشم ہد لم ےس اک نیک اد ےہ کب اول ساد نار نل
 اکا ےک نش ےس نجس ہدای ےہ قوم تب حملے رکی این ےس اط 4 ویکی کس ا

 ےک ٹاریاڈ 7 مئے ےک رپ رک ناه رش ید اشرد ۱ ےرارا شو از هرشیداش

 ۱ : نشین اف لا کرکے نا میگن زرق و ےےت وہ تب ا ماا
 فری کیم سا ےیل سیم لتا قلطم ناو ےک الم ںیم اپ کلم لود ما

 یا ٹداعا ربو ککے رد | نا تباخ کا نادری گرند کون

 تیا اکا ہد ےس نج عی ےہ دم ساب هک تره لا . گل ومد

 شم اعا ناک ےس ںیم ا سا خر هست اض لک 5 تا انار نجی و



۳۹ 

 U مت 6 ررر تت گی دوس نا ترم 0ر نک اک ای ےس

 تیا و سکت سلم مکن ازدا ا اک ھا :ںڑیفیماعاي فا کنار ا)
 نخ اماکن ا اس ارد ۱ خان نباش ےک ل بدات 7 ںژ لخاد نکے

 )ےس,

 شور کک ارا جات ارد ےس نم سو درد انس ت اقناوملا

 ری یکی ےت و تما ماما نامی( پ لغ اد تحت هک رم سک یی

 جس سے ےایگرای ایخا کلصم الم در لوکس یہ نر او رشت

 وزن کا۶ا نا رد و
 ۱ دب تقیقح کت الا کادی ےک سا ںی قرار ر2ت اب یک اش ماا لواری یب

 ۔ےک ںیلاڑٹ شکر

 و لوس وز پور نسل ساز لام وت ٹا ١

 شا لال ور کے ست مایکل رکی مکے راہ کیم لا

 ےرا کوس کتب رم ست کم کیم
 . عیب افا ںیےسیر اک ویو کیہ تانتا۷)“ل ار

 ۔ئگت الخ اروا ۱

 ( ناک بات لب ساب ےک مک تنی ویو 71 ا

AEتیل رس میش لمس  
 ۱ از ای مکمل طو نخاوم لک

 1 و تز لزا تی موج ےن تلا ۔۔۔- سرو ہد و میرود )٢(

 لاتو ام ا ےن ای لیتر ل

 کد وو غی کا )سین تالعا لطف ایم کا یم ےداب ےک درک مڈددا

 (ثیداحا لک نت رک( اا زخم یک جر دا



۳۹۸ 

 زنا کا کے یا لوس ںیم نجی ہد یر(
 بیک یر کش اپ اک عت

 ے مکا ےک نج دوش شرم یاد آی یاب ےک ا کٹ داع ا)

 نا و تجار کہ یم سا تالق کت ککے هر
 اوج لس! لگی لات کتک لبا شا ۱١
 هر تا ے هه ںی ےک رده ید شرکت اطا ک

 سو فن سورن اماکن ااا ین اپ
 رر ساو اتق ارکم و شاید الو ےن لام لئ لس

 عسلی 2 شد شدم( تب حر ) سنگر کشا باک

 ۱ َ شارفدف ٢ ورت پا ںیم ےراب

 از اھ جے کلی شا لر لو کم از رح 2

 بت حس س یاب ار ےہ دو جو تم ںی لا بات ایپ ا
 تارا جاب تک لوصا يا انچ مایز یاب ہم

 ڈو آرت پرل لک ۷کس ججز ان ضر ےہ یل فر رقم ےن پ دامت یک
 ی - امر کرک شا لر تر پر وطبعا پا

 ۱ ترا پر م اکا یر ماتو ےک تالاعم ون اوب یز ےس لیہ

 رولت نادر اچ ۔ یہ ےس از ن رہ وفا یم
 :ایارف
 تلے رود کا ںی آت  لطاب کی کلا وم ااوک ات

 (۱۹۶مانااز
 واک تسر قل ۱

3 

 زرد سا

 یت ۷ نه ککءااجب لحاف هپسداشیا سل یا هل



۳۹۹ 

 ۱ کل وعر( تخ ورغد رر م رخو عیبلاهلا لحا

 یک ردفا ے -اویرلا

 ge . [ ٠ھ رر

 خدا لطاض زر و یم اس

 با ترش 1 تے لو اںؤرب يا ار هد و یار ماح لالح سم 7

 تاہم مات کز انے یھ ےس تری اک رپ از مع لالع یب ےس

 کشا لس ارور ہد ہا از داب ںی ثداحا (یلغبد | ٰلق) ےن پاش

 ےل کو )ی ا ما

 نور ام شا باقی کو تل )۳

 هال از ی رہے یر کترینا ما کشا کپ آد

 کد مع بیس ماتا ےن ے میش لس

 ۔ےہای ڈاک
 ےن فکر اہ ےن پام اک هکر کیو شير ۱

 سا د ےک پآی بسا حر ہد جرج

 یلص لوق) گم للہ شا لا ورد |. سوم نا شا بنام

 یت ناجل اےس اگر شا ںی لو کم پر پس تمرد تنس

 بش ار ںیم ل د سل ااک ستی مو ست سهام

 ۳ ۔ سارا ےس

 ےک و تاک داما رر 7رس ا گے سد لکل ارق بب ےس ناسا ےک ی فاش ما

 سہ ام ام یے اپ ےک و ووو ےک ف ثواعا لا تالا سا ےس ت لح ارج شراب

 ها ںی ے راہ فا ےک اکا ہر زی فی اعا تا گے نئے پس کد ھوا

 سو مچ هرس لب کاج هی ان یعرش اک نادوخ تاب ےن تنس | ہک

 ےرسود ایم نشو رخزا هارو قرن ذکر تین سینگ آڑ تس ےس



7 ۰ 

 ہیر ا ار وول قت ون تن سی کا: ١ رد تر بل رند اگه
 " ووا قرن ان تیس با موھن سر مک کی تنس سرد هر ےہ کر
 ۱ بن سزا یش اح ار لز قت نس ریو دری

 تاب | یری الرول حس
۱١ 1 9 TTيہ ند اناج بسيج وقت اب ہی  

 رز ادخ کرت کرار ام
 سم ےہ رو | نکل قت یب ےنکز فام ےک مرض اک اکے نس پل ضرر اونٹ

 کول یی بستم نا ہد کہ پسرایتضارر ر کک شا سن نا ۵ ر کل کشد

 وب کب انکہا نیر ےک نر تایباد فک ایوب م اکا ہن ا
 رت یک الا کا بسرد ا تنی لی جرم ےک بلقلا هتل ریہ ےک تری

 لتس زکر ھر ت جا یب نسب کسب زا کردا )لود کیک اھت مچ
 ۱ .(هذغا

 4 ی یا لو ےس نج تایر ات ہد کم رک ته سی تاب یر ضد (۲) ۱

 ایر مع ١ ِج نا یز ام بس لب س ہر ےس تب شاکی دید تطابق اد مات
 اکل را کک ساز وقف رکن نریم لتپ( البت ںیم ںیم لاو یکی
 گر ازت عطا کی شش از در اد ما ںی کود ساک
 دچار نم س تہ ایپ نوبل قت با ےک ما ایف اک سرقت ضب که یب دو

 .  تعاط گل وسرد اورکت عاطا یگ اد اد ایا ےل ہلل اوعیطا اونم نل | ایا ای

 لال ارتتا ب دا ےس ںی چکن وا نادم ادرک ٍتومال | داد يلوسرل ۱ اوعیطاف

 ناور هیات مرا ےک چیر یھب دہ ہللا ا هودرف یسش اف قعینانتاناخ

 ۱ گشارک ر مط ےک ساوآے اجو غاز توانا هد اہ ن ونموت نک ا لر او

 لوا ر لس ہدوج ٹر کل سرره اد فرط رخال زنیلاو

 ۱ ور نانا ند ےک توا امت ورک ۱ . (ی9رعاشلار



 جس
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 لورا اڑا تام انسا 00
 ال تم کہ نم یک پس اف کپ رار ےۓ اڑا تط یک

 و هعسواشرازب

 درز تعاطاگل وسرو 0 کشا شد ےلوسراوعیط او نا اوعیط اد

 . زور سرد ( سازند تا ئ۹ ہرابفارر ۱

 ترک تعاطا کل سم نجوم کک ا یھ رسد روت نا نا

 ۱ سما مادا لإ شا ےچج رکے بستہ ایم تاب مان ارت ہ ای ایک اوج اس ےک

 شزگعافا کک ال درا ن ۱ | گلو هی | شے ن اب باک یا ےن سا وج ےس سیزن

 ےل سا بسرد کن ا ںیم نر فردا ہے رتن ابب ںیم ں تن ی لا ےک لم ون

 ۔ کلوب ہک ربع اط ا کہاوت تعاطا یک آره هک

 ۔ ےدداشیا۷) نادت تتار ۱

 ٠ رک ایہ ترک نا لوسر سا گونج ۱ نوفلاغ ن نال! رد صلیف

 اتا بود فرد کس اس ا کا _ ا3 تتذل بیعت ت ا«رم| نع

 : رخال دامت ی مور ےہ

 خاک یا لم رشا لو يا یز چ اکا می لدم ےس مرگ یا سا

 بنا ید ردا ےہ( بازق بجو تفل اکبر دا لز تع اطا کپ ںی ناپ یھت

 گ ناروے غرب ںی نا ردا )کر ز انا, ياد ںی تیره تفس تروج

 ےس تاسو بار اکے ئ ا 0 تنا بات اس نوت ما ت

 حر دا | لقص کہ رش( اکا یب تن کب ات اد اوم ماعم کر سک اہ حیدر کد

 وک رسرلااوعیط از لیلا ہد ایا ےس ی کا ےس یاو سرر صا

 یشن از ن ابر رول تدا کرا



۵ ۱ ۳-۲ 

 -: ےس نازک اش لعشمگل رگ: لو ہتٰهلافل ن آفت فل ات
 ےن سیا کت عاط) کل و نرس عاطٴا نقفلوهرل | عطییص

 کت عاطاٌرشا ٤ یءءاضاز ہلا

 ب وسو ترا اکی الشارب

 دد کک و ت) ول ےک کا ےدرکم کلو روج امور یو نغ ل وسل ام ات|اس

 کاج کے سا ےرکع تموم ےس زیر سج '_ ۔اوھتنان هع مک
 ۱ اتار : ےن ر

 ې داتا ښ

 ےس ار نایا ہد کب رسراہک مپ تحت ونمویال کید الف
 . راں ودب رپ اا کاج ھگ وہ.  ملنییرجشاہف ومحب
 لگن توک سد افسر لا رع ملن فام دی
 رلدرو ایک سو ں ی ںواد تبا ی کرار اوفسل و تیضقامص اجرح

 ۱ . یر لس نا ۱ ںںراتار ۔ املست

 تح, دعب ےس یراصناے ۵ قوم کیلا یک کیہ پس نول لذات تنو ساکت ی

 5کراشنانوا) هس ید ضیف نی هد زتیزفع ی از سد ناپ ںیم نوت ج ارز

 ۱ .. سالا گل
 جل قنس رو تنس کر الد مات هد 00 ےک نر مکا

 سرو( تی ا نال یک ج سو یار شنا ل رکی رکے ست ہت اے نجیب مک
 رک ت 7ےرابعاےس مک میس دس 3 ع یک ےس چ سوا از )ما ی که

 یل اگ(یر یک پسی دا اض مت ڑال اس ا (ے شرف لات تک اطا 7 ( اا پس ل اإ) ای

 ۔ لر ارتب سارو | مو اع نا نیایش ںزشیرمد تنس وج

 ۔ےا ر تبالےس نجی مر و ف ید امانت ی <تاباکرسیف ۳١

 ا یاد تنس ےس ود باک نا ےہ دب ےسر ہزیچچ یدای ہد لک کت ورشا اد



er 

 (یساپالوپرد ل ےک باک نس

 رگ بت يا < ار یز چپ ییا یت ہاں فم تض ی ہر

 ی
 ببار ۲کلر 27 یی او ا پٹ ےئوہ تا ما اوج ےس گیرم و تنس ری. رم سر

 مسایل قا « بت رہ تم امام اج ےس باله ےہ

 مو بس رم 7 تسمه لا

 دیم جبر کس بیرت +[ وز یو ض رس طش لرش لز

 ۱ یس هوم بت کر فا ے ہک ای گراف ےس ںیم میپ

 کمو امہ ام یہ اجسام ِلالعرکس ا مہ ےہ الع
 ڈک وس اپ ےک ص خج وکر دای ( ی ھتجاع ںیہ کت نسو ش ثر

 ۱ 2 انا ےن سارت ایلن یو ا: ے سا دا لر ی

 f منع( ٹیم ہا 7 تب دار نیر شن ار ارگ

 )رک ہی نؤمن حس یم هرکی ایہ فید کیا ب ےل ےس یا زہ
 هی شس یر ےک

 ار

 ایران روم ده ن بد هد ںیدیسر تک فک دا “ڈیداعاری

 »ید لی رود ترضخ ہری تا مرچ 2

 گر فا تر یم ہے

 ہڈی ما هست مک | ہد ردا پس قاطی نال کع اج
 ei Li او تب ےک فم رح ساز )بي رو ےھکک ںی سی (تشاددار ۱

 (ہارن چپ کیہ ایل بام ١

 _ ےیل نے تی را رنج ںی طس : بیا نام کٹی ا 0(

٦ 



۳ 

 ۔: ہک کج بار ۳ ۳ شیرص ( لاس هرگز یک دم اوم ے مح

 تفارد ےس امم (تقو نیب نیم ےن سو یل لمبا لور ۱

 حر پا اید با و و ن ےک نیر : ار

 کے امم وت ؟ ید (لیلد رگ شا باتک تکا: از پآ

 ےہ تنا یش رى :ا

 ےب ںیگیردعو تنہا کما کا ےب لید ضر ود ایز ی گه سد رغب اف اوٹ دع مر

 E سین زمںی نر هم ددا درو کا

 ۹ رو کے س لو ےس

 زر تنسروا ےب یڑ وچ ےن ےک تدعو تنس شا بات .

 (۱) ےس کان فی ٹل ےک نر نم

 نگو لس تنل ۳۹ ناب

 ترا ن تا سرے ےہ تچ سه شیرهو تنس ہال ہد لہ اپ ےک الع نا

 و لرف بس ںیم لا ےک طض (ادد یب ےک یخ الدب لعل ےک ےک
 جار یب فرج کہ نا بانه کسات اھل اف نحب ا تنسو فرح

 لی اما ےک آر ایر ا( وس اگل نو فی جز پز
 دوا سر گن ای لییصفت یک معا ابن کت اشو کما ا اھ رک

 تنم شید نامزد ار تنسو یدعاے ےیل سا ترم رى

 و سی پیکر کی وک رم یا ےک
 طا ساب مندی فض 7 نیتلرکذل | کیب!اتتزناب

 ریپ اےک 7 لم ےہ  مھی پا ںزنام سانس

 ۲ وز ت ار کیش ۱ ۱ ۱

 ےک اس طس ا... ی
 ۱۳۰۱۵ ۱۷ ضم جر فاتت اولا )0(

 ے-ووسسمسممسوم سس



۵ 

 ےل و ام ادب زم کا

 وا لیتو لیفت

 ۓیرشدانژلاڈ ست رکے ہ اھ تب ےس” ل الد امت ہو

 "2آ 020 زر بسر نشر تہ سہ

 ںی اف
 ؛ ےر فر اف لا کز ےس سا

 رپ ما ےک ق اغار کیہ ترا ۳ مر منع کدو
 هوس نار تالغا ٣پ آ " و. ری دارم

 ساکت رضا ےک پے یاد( ںیم با ےک لاس یسک رد( نار رپ ای ۔
 فنگ فرص .

 بس ن ابق کردا لاضاو قالغا مات ےک ملی شا گنا لوس کاو تب اے ا
Jوو دحر لإ ےس 121 قرن ایما لاشاو لاوق]ر ںوہعش نی نا قالغا ےک نایضارگویکاھت نا اھت نر . 

 یونس ورو
 وت ےس لاج ا رم می اے دیش و

 ون( تم یسک ا نیک | بت نس رکے پی | مالک ( ماےکیچہر ں١
 نم اون یه زد سم او | توی ا ںیہ تاع وے ا به لس سا ےہ دوم
 ۱ ( ن فرم د تنس ہا وت لو ںیم

 ۱ : تسد ازاد اش لٹر | ل یا

 ساو می ںی( ناز بت i یش نہ باّتکا ف انطوفام

 (ےپ/اب بر بسر (۳۸ ماشا )

 نهی ى بانان کل بت کہ انکو ہک کف بره و تنم کج هرکس گہ بج ید 7 "لب

 ےاج اپ باتو کیپ ٹپ تن ہ باک وک ایر یگ ای ط ابنت ےس تضاد بان ےن

 یت وپ



۲ 

 ارگ گام ےراپت سی اتما ید اک تلک مویلا

 هو دلم ےسر ايتر م لس روا ئدرگی روا تم ۱ اید مالس درک تییطو یم

 یی کن اف هراز لمس
 ےک تنس ےس بلط یگ. فر ن اجر ترد نایباک کا حس سن یک تیکت سد

 تب ایس ہذئاجرد رسند ماما زا ہوالع ۷ نب عام ٹن کن رت

 ین چل تت هر لوک س نایب ن ارت نسال ےہان
 ۱ درج کود ( یی ےن تل سوکش رمو تنسوجز ےک تاز طالع

 ۲ : ےس ے ر الخ کن اہ ید ےب

 لق وه هر چارت رد | تحاض رویت کرا ب الف ورصد تنس اپی حل
 ےک ت عاطا یک نا ےس نج ںی ل قن ےس پیاو رت ے لوز تعاطا زق چ نیز رپ

 نیر ےس تج اطا اول چست د اعز یک ت عطا کلو اساس
 لوس س ا شلو مرد | رک درفت کن او لور ےیل ر ےب دارم تالا یل وز

 پڑتا تام سن اکو ترش لو ےس نمش ست اچ ورک خ اط او
 لس وادا یکی ینا سورمو ا اکم اکے ک سا ج یکتا ازا سا ایک
 المر قفس اروا ایم لسان ا ےک سا کک خاطی یک ویو کر ارد ا ایک

 ءاشند دام نک اکے کے ازا جبہ ا سا تافل وز نیب ےن مرگ دا

 یه ہک نم یر روش بج یاد یک مزه

 2 رواج ابا ینیپ تفسد بانڈ لع كس اه نزد ا کس عاشق تی رت

 ذی دکل نرم ایام ےس ن آرت کن ارگ لاج اند فامیل



۳4 

 ےکں وتعاطا ںڑارد از ورک کر ایؤلحزخ ےک

 | دالا ارد 81 ۳ ۱۱ لا ےس کت عاط سی رج سز اط ےس ےس ھم 02701 ۱

 نرگس تیس مالکاکر شا تی ےن یہ کا د ےہ کک عاطا یکس هد کد ام سیم

 تع اط اے ںی تر ی لا (م تخ اطا گل وسر تبع اط !اگ ساسی ناب ے لور ارم یک

 ب 6 يد نریم نس میڈ J رج کں نسب بي ید یکم اسا نیتی ۱ کل ویز

 : ۔ںژیںیہگں یرشا

 ےہ ےک زن ےس یش ال شا لون ںیم نیز تاب
 مر مس طلغ ےہ ںیہ تک کلا ایر ٹا باک یک ترارقح نا ہک س باک ا

 ےک شرد ین | لس شر واز ہک ایکو ر یتهلوص ےک رک ہرا ت اقا اونم

 رش ےک ںی لم "وک صحن دیک اےس لغاو تت

 ١ ۱ ہپ لقب سگی

تو احا وار( ںی رسو تنس ر مزا هو الع
 و نام 

 و نا ارش سی ےہ یب اسیلا وت اض ہی کز ںیم نج بسی اض کچا سکزاش اضا

 تقرر رت اض! کار ۱ ےک نک بر ٹوک اوون ذاضا (ںیم رشد رکا ارد اپ اب

 ںیصضف ےک نم وکیل اجے تالیف لا چ آہ کار اچ رات یخ اض ا

 ۱ ترک
 ا بس یک ںی لس ے تار اوج تیر ل اولش ادم ت فح قا

 لب ےرراپ ےس نا شش باج تبریز یدآر آر کلاں گیره سا گس باج اک

 هدر تر اورگن ار ترک بب ں ایلن بد رعب اج "یر نم گے ےہ ایک ےسرصا م1

 تا ےہ یک یکے ناج باب اج نیریزر قت یہ سہ ایس لار ےس ثررع

 را اڑ کت ی ب اور ےس نایقس 7 ےن و ای ال نوّترع بست | کب اجے نام

ard۱ دا اروا اد عکس | الس ی ی کیتی  

 اک ردلب ۱



۳۸ 

 ۱ هاج ل رد تان ایب 8 ےک نیز ۔ ٹ۲ صا 20

 نت ںزلود کس ات سیر ےک نی ےب یت ٹال ایم ےک توف لولو
 ترم اور ےک ماجا یب | ںی تیر مو تّنم از ںالدد کے س ہصالخ کف کس
 یب سه دق درگاہ یتا زیپ با ںیہ کد اخر اصن ںیم تکیہ ایڈ

 ثٹہر ھو تنس گا ےس لا ء نم ےن وم لق سم عرق مانا دیتے فیدع د تشر `

 نو کد ان ما ا ایا ہد ک1 ےہ یاب تقیقحیکے ند لتس ںی ورش ماا یون
 لا کی سا مہ: ہک پری فقوم رگ مرد تاز ےرسدد ییا ںی
 ےس لو وڈ ریتم نا تفت ےک شوش یک مرکز ما تا بڑ ارم دی رک
 ۱ ڈیروو تنس ازا ےہ رای لسن گارا ٢ن یہ لا اد رود ےک تیر یک

 ۱ ۱ ۱ لینک
 ۱ ںی نند بوم تیره جیب کا رکی کے اک وند اک اض نر کنمد تارا :
 رعاو ےک ناق بک تی ارم ض یک کن ارت ہدرد اد ترش رکے

 عج دام اینیص یا رک اس یاو قد تک ہدع ای سکے نما لک ۱
 برس و بل ید کر ما ا ۳7 یہ ہت تے کهسادیگد کت ین خام
 ۱ - _اگہت سد کل کی سادروا ےہ ںیہن جب

 یار تنا نایسرد ےک قزسم نا ےک اله و سر پا جیت سا

 ںی یر عر وا تنسرکں ب ترک تاب ا تیزر نقد کج اک یت ترم تز ددا ےہ
 یر تحس زیر انب یا ترم یز سک با یکدم ںی نج یاد اکا یا
 ںی تروص یز نکرد کف رص تنس ادا ۰ ےاتکز خ ال قت کیر اکا دا
 تج لت کت ربط و تنس لز اد (ےڑ ایل سا ےس لخاد روزم تم نو بهت
 تمت راز ام لسا ہرن کاک سات دا نام سیف ول مک اردا
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 اروا تب لض دز باک یب کا تھ تعا

 زی ےرسود ےس تب ی ن ارق تنسو ترصد | ےب نآزف الف ما عر ت

 ہک ا داما یقین ی نا تاس اتنا ےک یاش اوین اش مااا نایب ۷ن نعم ا

 رٹ لوم دہ ےک روپ لا مانا ا رر دا لم یش لگی میک هر سد ون طس

 علت کس یا ورکو ا کس اتال تا اززفا مي فیماعا کیت یف لوق ےن مل و ہیلع

 وو رو روس لپ ترس [حا جک ات ےس و طو ع ردا۔ںم مٹور وا هاو یم

 لایت شکر لک ل ورا کد لاد س نری | ی گر لز ز تب روم مه رد

 یر نا ںیم مرگ دپ ےس یت خب ےک ت سو فزع نل ےس وو لاما و تم

 ۱ ےس مما تر فیس سات ال یب ی شم یخ ل

 یجب پلو لا ےک هتسزیفنن کد ها او روی عفت ابر ںی 261 رفتی لس

 لو شل دی تیر ہلکے لودخ کو نا ہد تنصر رر د

 Al زف ٠کو تخت کس | م اکا چر شکر رب کمتر تال رزن ےن لس و

 اشا و زی ککے تشب پی بل کیر
 حل ےک دورعمم ار رک نا ( ی نزد مه اهتید قورعاپ راي

 لزعرو | درک رک ستم رم ارب ےس ان اتم هع ابیطد ۱ مل لوری ا نع

 مام دانون تیرا 7 مک حضي و فما ململع مرد

 کلر نرو ما ناروا ل الع ۷و مهرصا منع

 ۔ےازررد شپ نا مظیلع تن لر

 ریپ هارو ا سایکل لیپ نب تک 7ے عن مش توک لعن لوت یک ا پا ٹر تع اروا

 < نا ےس ضزیکں لصاد ترب نار تز کد جات کم اکا ہدرکر ٹا: ےک پآ

 هک تن ید و لذا ترک عس کرا گم یک تے

 سو بس اک کک رس ینا ات رو نا



. ۳۸۰ ۱ 

 نی ترطیک ایب اکی طاشد یڈ اٹ ما روا تنفم نر فرم مکن ۹رفسرشاتد)

 نر قار صت یکن ا تان آرتےہ نور یار ز ےک تفمد یر ول لقت اکا لا
 دینے تنس شیره پنل هر ارگ لوس لا میٹم نایک

 روا ترا بل عامر ی شام كرتے ساس ےوہ لقت ںی مانا ۔
 ۱ دیزل یاس کلام ہں ایک ٹیک اکا ےک تاغ

 ۰. یا مے کس لندن ا لر مدیون یہی نی دم دعب ےک تب1 )7
 ست تہ لات ںی مکن اق سقم دا یو یک کیک کتک ق تیم
 ' ےس ریت کر: تیبا بقا تیپ دایر رب بجرم سیو دب نیل ضا
 ۱ ۱ ۱ ما

 بن اہ ریس تر دکوری مار ہر طش کج لوف
 لی سلوک نان بسا تب تی عمیق شا مولد

 _ ۔ےئڑوڑڑرھیھکص/ےسزڑگچپ
 رات سا لب ار این سودا تنگی لا ةلبقلا انلعجام»

 زا ترک زار گہ ی سا )رت یتیم لعنت ۷ ۱ ایل

 ےن یہ تک ریال یکن اںیدرک _ بلتنی مم ںرسرلا
 ۔ بت وک اپ ےس وج ` هيبقعىلع

 ککز یہ رسو روم لقتس ںی تر ۲ے مر شہ ما مو لک شا لوس
 گیر اب زیاں وما تمرفا یک عام اپ یز ان کرک فط اک سل | تہ

 . کس اک میلا وم نرم کم حا ٹی سم ایا ام کم اج اہک

 اتم ےل نک برش انا نرم لول کمک لعد الف الوات
 تایآکم کنن ےک اقف ےک ایس ںیہ لک اب ںی یکن کیر الت
 اک ضاوک کے ن نکس کن الص اوم قرب تار ےہ کر است کن ےس

 وتو از زنا ےس ترط ہا ےن پآ ال تنسو فیره کھ تاب نیلی
0 ۱ ۲۰۱ 



۲۸۷ 

 ولید گہ ےۓا از زنا ےس باج کر اتش تے زر طب ل اد مالا 17

 ۔ےئارز وفات حی نئی
 ےہ تک قم حنو لوق کہ لنوو یم باب ےک ہیوم اح ازین اسسا

 7 ام کت کن ایکن یب ےن نا پے اوج ید قز ںیم ٹو نر ۱

 - مدد زخ مشیر اوسلو ار ام نا از سائ ا ٹری یتیم اعا روا ےس نقطه

 فسا تزحی نین خس لا رام ر رم نفت فراوعھچ و ےل ےس لصقل

E ۱۱ یا۷ یارک یی وہا  



۳۰۲ 

I ENS 
 Es تنسو ف "ھ0080 نایب یر رے رت 7

 ات اس میکر کا و ےک ن رد | یطاش مارک ورا فکر ہد

 لاحاو يہ هرکی ودر انب کت ایآی یم یش نص باتو ان ام : مرگ تیر دا یشلییک
 اه تا تنسو تیس کے ےس ام ےک ا را پاکر ا کے انار

 ۱ بن گن ان مگنت درد ما
 فلت ا ا 12 ۲ ےل لاکآردا رتو کے سوئد سا هتسوایک

e 
 ےب ار الل ثیرع و تنس مس ت بانے یادش دم نارد

 رو رک مر زی تند فرمان | قلا ۸:

 . لنت لم ثیوا خا فیکس ح1 تند ند رش اش انا دا تک
 ( ںی ین تچ

 ٠ تحرک یر ےن ی ط لدادتم ازدا ماند پآ ایج



۳۸۳ 

 هوس دی تیر تیک ۱ ےہ تاور انچ سارا ےس ومس نادم
 ںولروکی انس پک انس ےن ںیم ( ےہ تیک کمون یار نر ریعراعس او اھکر داد اپ

 تدریج لاب ف اپر ی ن ادرک ںیہ قور اکی میرم کت نعارپ
 ` ین کشا مطا روا س ( ق اک ر قر کف ےس ےک شرا ایمرد ہک (ن ارکت سر کر

 لوگ ںویکتتعارپل بت سا :ایرز ے ر وعسر شادجع و یہ رکن اییر ںی ٹدانیردا
 5 سو ی مکن هد ددا ےہ یک تنحل ےس لس ی صلی گور `
 ین کس ب نارتو چاپ نت ار کی | تقسیم ایکو س تز |

 ےک یاری کمپ مکن قادر, ایاز ےندوعسم نا ین تیا یا
 1 + ےرکاک ترشا قسم

 دوا (ورگل وز ول ےس هع ںی( رر لور ۱ اهنامروو لش لوننر ما کات ااف

 نانا تانک سنج ۔اولہتن ان دنعمک

 ےک سوانح تیک( ےن نو کس کد ایز نب کارا کینو قا
 :اہکے نم مر مات ایک مم ےس ےن هرکه نو لع ر کا سند ےگ وم نس

 _ معا تلاح ںی ستم )وک اداس ابل لر تے ستی رکی نہ تب( یلا نرم رکن آف مت

 ھت سک سا رکت آں ب ے نشر ا رج ت حنا کد چپ که سرچ لی یم.
 ےس ماکس جست آر کد ) ار اف هنع کانام جو دن ل رسرل ا مک اسد : ید

 ےگ وہ یب ںی نل ام یکم ا ا ےن یم شا یل وا وہی رد HT ےس سما ےسررکع تم لو ۱

 ۱ درا ہی تک ےک نر ما ےس ایک مس بسر
 ھڑزام تدکرود دعب ےک زا کر مغ وا( یار قلا لیل تک ہ ٹیک ادر کا یا

 ھر : ایک وع سی ط ووڈ وکر ا : اب اف ےس ن ان لس بنات رز کھ ےر

 و۲۵ ص٣ اشیا ام متری می نال لعل نایب عم اج ٣۷ ص مج یبہ ثلا ت اقف اکا نر

 نا سلاو سر ۱۸۹ ائ



7 

 رر رر نک او - 06

af 

 ساب نا تر« سافت( اےس ید نب اپ ساب تنسرکن ا ےن لیوا لم
 برف عنمےس ضرب زارع سا (ضزر کر معوق نت ملس یل لکم ۽ اےس
 ےس ےگ تلج اال با 1 اوب باغ پله نا سک ںیہ ںی بآ ےہ

 ترول ےہ زئاج ےس نزد... شم ماکو نوسموط ناکام د
 ہل اب یسک ویر اک( مارو رٹ بکس ےک ارم | هلرس سو هنن یھت اھ ا

 ےرا ےہ ےس رام ا میدهد وار... نم تریخ ا حل نوکیا
 ۔ںیل مال ۱ مهرسا
 ما تحت کس لو ماده ن | کام ےک ت نسر شیره ےن تازطح ں ویت ا طی

 (ایگہ تماشا ر تہ تنسو ٹر ۷ن آر. )طر ا!ڑپل سادات

 و تبرع قو لب( ام تا کر رشا باتو" اه کل قاد شہ شو و
 لیصفن کم اا جاکر یم نارتو ید ات داش رکن تالیصخ کے یرثس
 ۔ںی لہر داد ںی

 دیس هک سا ار تایی کر گل یه رولت ل سنار
 ۔ں کت حاشد یوم یراولشردا تا, (تارناو ےک لا 33 قر ایبکطورش

 09 و | فلت ےک زار( طبس یف گن وزان د تیام نل ےرامز ها
 تاشو اک یهو رکن ایبک اخا مات گز اخدالخ ےک ل اروا دو ما )درو
 کر اتم, 5 اکر ل ارعا شیداص ات 2۰۰۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ نیا
 رک اہک( م6 ات حک زد ال پ وج تم اش یار

 راکت م حا نا ( تیام | لس ندز ورد ںی رشت گل رزدد را
 . نور کم رول او هر ۱

 . ورغو) نیما مات قلت ےس ساروا حاضر مکا ےک جیا ب کام لکا
 ما| حلقے ورم تیدو صامت ممبر تایانج ماجا قات ےس نارو | (تالاعم .



۵ 

 اان ن رد | يإ سرم نایب ست شیدام جم انا یمن مات مو نا ادوضوم نناضغ)

 لب نرم ایفل م ان ےک ثمره تنسرے رہا سا ارور تخ 1 مالک

 7 ہہ تسد اش ہلا تحت ےک ناز سا ےس اٹل می ارد

 کدو رکے ہا ات ۷ نآر رکی کرتے مہ ` نییتلرکڈل ا گيلاانلزنام

 ےل ےن ارو دک ح اضو یکم و ساع س مھیلا لڑنا سال

 7 ایر + + و 4
 ( قعر رعد تنسو) ےس سٹی ےن روف اکہ ہ کر ن نبع ب نار

 ار
 آر بن تاچ فا رکاب ا ےس
 ۱ ها

 ار ارگ کرک اے یک اک ا ےک ہفت الت نامی

 هتک قناری و نی لیمنآک ایٹ باتں ایک
 ) سم | یلصشا لرز رو ا۔يردلمپررگر و أ 1 (اضا مامی سرش بال
 ۱ ' ر ےل از نا لیفت ضمن فید |

 ےر اہ ایگ( ےس بنا کش ورعد تنس رکے ریا نب فرم ۱
 ےس نر یسک رش: ایم بار ےس ترطم گینس ناله اس

 بر سورت درسا تب یی ویی ھما ی ٠
 ےک ن رتی ٣دا ےازڑکا نآزپ کا ر( ےہ نازک ن فود اہ ےس ج ایکو چاپ
 ۱ ی تنسو تیم نایب ےک اکا ءِ ۓے ات بلاطم و ل اعم

 واز ےس سا یک رصد تفرش بانس ایاز ےن یعازوا ماہی انکا
 نی ےن ج ج 7

 ۱ نب اسلا ۲٢ و سا سا تای ما ۹ م تاتار ا )۱



1 ۲۸۹۷ 

 رانا رشیک وقم کس او ما یو اتکا باید »تفت
 ددا ی قرار صف لود اک( با بو اش گا ہلا بارکث سرور تنس: يہ تار فلا م

 ۱ ۱ سرزد دام کس ۱
 تنمہ کے ے ای ںیم سج ایگایکت ارد قلمی تیرو ا ( یک اذدا) ےصی ۱م ما

 جے یب ںی: اف ےن ما ما رکے رگڑ صفت درد را باک يرصد
 تح اض ورو اري کر لاب اک ٹیرعو تنس کل و اترکل داب یکتا یار لاک ۱

 ۱ ٩ رک
 نّتشیدعر تنس کے ب لام یوا احمد رک شپ نمی ا یک اردا نایب کا۱

 یخ او تح ےک ناز ہد ےل ما سیف لت ںی | اوست نر تورت کک
 یتا نآژردا

۱ 
 کاتر لو نیا تا عمر صوض فلق کد از ۱ هل مات ۱

 زاب ناد یا ےگ ےک ز ئان تت رع ار لوصا ا یب اکا ےک فید تن هلو او ےس طو اج كاس | ےک وخ کوین اک ۱ تح
 ت تا اےک ٹیراعاد نس٣ ےل سا ڈر ا ےھت نادرو ۰ 7 2 بز
 ۱ ۱ علم نآن زرد و لفا

 5 زد رپ موم وتو لس دم ےس تہ امس کن ادد تای ی اشا لن ناوک سرما کدام ناز فن ی ان که سلفی ا
 ۱ 2 تشک اروا اظفحح ان لی ر ءاکلام ءاک ن اج :اکب ذم ےک نر: (ںیریچاک ربا را ۱
 وز م نانا ام 2 یر یاد ؟ن تر اسلم یک اک دا کا ٹانک ددا عیسمآ ب کر ز انا چیزها ؛ یرشہؤاھ تایج ام ۷



Ak 

 -تشاما

 لاو قاض pîle ان یل سا ۱ (ںایغقاط تر ایی ۳

 ۔ںیہ ےت آہ حس

 ہد : تھ سل وا یہا و ع اس ےک نر قرص اقوام | لو یاسا نیک اپی

 هایم یخ م اک سون تقسو ثیرم ۔ںژ صیصتنب نیز لخاد مالح مامت

 روا لسی بی  لوصامرصاقم یاسا نیو ریو ھاں مہ دعب ےس کی
 لورم, بنت مات تو فرم ازبا نوا کف ان ںی تنسو تیدع ما یت ۶۱ رج

 8٭اد اب تاج نب ما | ےہ ت 7س نشر یر لی عرف لو اب لر

 کا فرع و تنس نت ےس اناھل

 اقم ا قشم | قتل ارد | قید تیا يربو لیلی کمایا هک فید لر لم
 . چ رف بص قدور( کن رقد رھا (ںیھبےس اسأردا لک کیا سم

 سس اساس بو

 و ؛ سوال ےس ارز نایب یی وص که مش ماك زینت

 تر نمک ترک ۱ ی اگ) هد ماہنی ۱۷:فووع اب رم ای ()

 رد جهش ارام تاریطن سهل ل عو سر گل | نل

 رپ تنیفردا پارک لمس فش اح ا مع مرتد ١
 یاس اعنا ایر هک < لالغالاوزهرصا منع عضیو یر

 ۔ےانگددد تاعدار رٹپلع تاک لا

 7 ےل احاو قال ار ۱ ترالم اعم ؛تاو عرف مو تبع فور عل ارم ا

 ۱ ۱ ایکو عبد کے
 لعاب | ت طعم روم: تاداب عراق رن ےک مات د تتر کد ٢ نع یا سر

 مم ےن ار مبل ےس ۰ نمی فر قالخ ارد



 م۶2 )فی ۹س, ا رم
 E SPIER 4 ںیہچ ی 3 با هتساترکی ایب لو

خاد تیس سیا پا او لاش انک 9 یف کت اس
 ںیہ اج ایک 

 ےہ ل الود ےس یو ر کل شاو تک پا | یکے س ںی ناک درج نا اردا چا تنس فیر

 تم اتکر تب عسل اوہ چیک فاد تے کم اش ردا یک(

 آرت کت بسانمد تہب اش زر جو برق نر روا
 1 ملت ں ان دا کج حب

 : هم اکے رت پی ناز لب ناش ےک زج یک ت اتو ضیتردا (۲)

 لو تت ےک کد ارو بر نم تلخ هو برس رد الا یلص
 نگو ./ ھ7 8

 تھک اوخ  یئک کل الع چاپ یق ايزجیذپسا دیک اتر تن تاب لب مر

 . ۔ںوہ ق لخت ے ےن رات او باقا ہاخ ولت | ییہ

 ویک کیو یت تپ یر کر ٹو اف نک بکر اظ م اتد تین ثا. مت

 .ںوہ امت ےن کرا اد بان اف ولی ےن رد ا فش ؛ےےناھک او

 ۱ با تضاد لندن را تاک الغا شد ہر ۱

 ۱ ےس ایک دکن جیا

 ترا ورم کا یو یک ات حس وا اب )
 ورا م ات ضمیر تما اد ای اتم
 ۱ ژل اد سا شا تروصب ای کوچہ امخا تیر ینا اب

 ناکام پاس بت ع ےس تش! کیلو کلام زی
 9 4 اےس ساک دیر ےکتیآالاہرا) لرد رد بس درک اکا شما

 ِ ایغ| لو ما نا ںی ی پز نک رتن نک “سمع پا س
 لرصد تنس من اپ تط اردا ی ا کس رو ما تم ی ےس وال

 ۱ یت هوس



۲۸۹ 

 لی ا نار دا ےہ گازی یب سا ست گاف ېب کرک ایم
 گی رفکں وف اخر کے اب ںا

 سایکل ںوررچ ہرا ے اش لا !فدا 8

 اد جچ با ٠ے از مارال دریچ ٹینا یم نو تیر فلور

 ` روزر شیب( لطرار ي+ہزکپ ہد آلہ یی سا کنی قاج ہری

 رفت نسو گیرو) تسلط ١د لوس وک یہ ےس لالدد تہب شدا ما

 ددار لار تقی بی ںزچین ۲ن گی د از تحاضر (رد| اد ازردد راهش الا -

 (چ ط١ا! ارد زابل او یت ےک تیز چ کن رن کد دا( ےس ل الع ا

 ثیجزوکل ورد ےس او لوتناو دیک ےس ںی ںورفاج( كناو ےن )ےن پای

 گییجز وک ےیل و لوب لیکر ےس ںاررو رت لرو اار اف عم ےس ےس یک( کے ےررارآ ۱

 کیت اھم ےک نکے کرکل خاد تت ےک ٹیجی جو ں وعر او از عن مے ےن کس درارت

 ٹک ییا IGE سپ کیپ پس داد رگ لاعر کد از تسنام ی

 (لاقررا) لفاد تک لدزیچ هریک (ر درا پی ورا لج ےن ےس ی ارو | رک

 گچ گھ سن دجوم بي رک لع اب ماردک ںدرارم اچ ناز ایدرک
 ۱ پل غار تحت س نر د رک عمل مي رکن ملت لیا لوز
 ۱ ۱ یہ لن انور وا بگ ن ی ےس سا بسی الع ای

 سل یر دن ںیم نا یہ یک الص يا با
 یر ر نب اولس نمای اجےئ رہ تره ںیم نا کم رکن زی ٹین روا

 اار او کک کت دم لالع ای ماعردا سا اج ہر ایم اعم نا ںیئاچرم یمن اج

 للص یکے سورنا رشد | هی اچ سوپ اپ انب اکے سرا ہد لس ساده
 ادا ایں ور کل اکشا ساریلرزےۓک ثرھ) ها یلص لر( اچ سو

 1 ۱ ۔: ازدا

 دوام« اردا ےب کاب کب ن اکر رک ۰ كئامروپطلاوه



۱ A 

 ۔ےللمکا اد هتشم لح او

 !ازد اسا ےن بآ ںی لسع ما : 5
 مھم إ ےک رر اد مور ذ ار ار تو و ساب امانامدو ناتننم ال تلمسا 7

 لیتو سن وپ نغ) نورد ا ںیہ لام اماودرج اد کیسا ناتتیم ا
 ترتیب یزد ا یورو لب. لاحطماد دبکلا ان تاما

 نر لیوا یک ۱ سر

 کد فا لک راے ایا لال ھر سو دزد از مکارم هاو جر
 هوم ار سوپ ےک ف ) ےہ اتکماجایکل اد ترط لزادد ہر لک ارس ٹیپ

 ٠ لاکا راد ماحس یا هوا ار ارکک کادو ہد گم ےہاچ نو لاح یا

 دا ذ سو شر لو ایک فر هستید لہ بص کمیل اهر درک
 یک تر

 ناس سن ام یر ےن کی یں ام ید پ چاد نینجا اکے
 ایک 274 ۳3 ۱ 1 هما

 تشک ےن و وچ ایں ام ےک یی( لیس ے تر کود ےس اس یش شا ھی ایگ
 ۔ ےس د ارپ تیک نیل اد ناج هد ر دار لس ےک نما وک

 پچ مت

 راز ارے ااش لمر تدا ! فلا ۳ وی لع 2 ے۵۰

 روا از لری ایا تیمم | سن کند نم مدد تن هاب
 هللرا از ماع دا لورو زار د ناردار ایاز للعرب ان اکے تی نرتک ومر

 ( ععددار سا نشر روپ فالف ےک نشر نا دما از تواس نی ےراب ےک عا 1 5 ۱ ۰ ہی یہ ےس

 ےہ 7رس ۱ی ےک ۱
 ۱۷ ےہارکت یاور ےک رب ام نیا دا کم لا «دو ارو ارم کد

 زن اہک شک كی ید ح اےس زمرو | ایگت ادر ےن ید اح داد وبا کش یدح یا ۷۱

 ۱۷ ےداگں اب قفس یطترارردا ناجج ابا هجا ا



۰ ۲۹۱ 1 ۱ 
 1 1 کر ادا رد معیت ںی ترو ضس ارت سارق گڑھ ےس انز سلام زرد ا ےہ جب اٹ
 رگاے رر 5 تے ۾ تق اے اب کل فاد ترکان

 ۳ 8 ۱ :ےایآ ںی فیدح ( پای ئر کاتا ںسآ
 سا ارب ےک داما کل و ع اک«ترفلج نزاربخب تحت ۃءرماامیا
 غ وشر آے لطب ےہ لعاب سلط ع امام اڑان لط ابا اف اهل
 رو تروح ر ایلرک اس تروکسا ناف لط اباهحاتفلطاب .

 اکے اکمے سس سا ےنر شرک اپس یت کک سج سب ںیم اهل اهپلغد
 . ° . ایرلمادراا اونم لمتم ا
 جز صلات د ہر کک۷ اف صاف: کرد هک 778

 ۔ ۰ یکے انزوا نے ناگوپناتگر تان نقد 3
 ےک وقم تلہ ےس ای دا رد رپ کنترل ن لاتا ( با

 تمیم دوضع ںیم ےل رب سوکت ناف نردبان ا وک ات ںی ٹر
 ںیہاطخ ما اید که سا روض ا | ےک ب راف ںیم ےل رب ےک ضم ےس بورهم

 ۰ و شیرعرد | سالک راک لرد )یاب نر تیپ ام ) ںیم سم کلن
 ین وات ارضی سرو کش عا ا یم تر رسی کاطخ) کلش تنس
 ےس بزم یک رج یر لک لمس اکہ اےس یر نر ےک و اد ابا
 ےل | سس ایش | ےک ےن دھڑ لی ٹیپ J رب کے سا سر ےس تی لام با ےر)
 اشا ےسررپ )ت 2 اروا هنوز لا کی روا “سادا مرغ یهو تیم کر سا لیک اب الو رک اره | بیک هد لز یر زاوو نا صامت کپ ا) ےس فرم یگ بان اپل شد ان یک مارک نل یا رو اور ناوا ا اکو کک یب ضرب ےک لای ریپ ند رب ایپ کا 0-9 ار ناسنا قتیل دوم سهام حناتتس رول تست ےک تل اروا سوف ا کی طا اضعا ماترا



۲ . ۲۹۲ 

 نال قت شیپور یکجا یا کوڈ کک نام ضد کے کان و `
 هم زن مالغ آی ےک ما نہا د ےہرض وک ر ےک امہ روپ رد ھی

 اج نادات لا فی تد وضع نا یکی چ اب نرخ دی تید یکن اض لقتس کان وج یگ
 ماما ب لا فل ا) کرک ایر نو لاقدر | اف مار کں ود ایر ےس داش لع ین 3 ۳

 سیار تقیقن کار هک تی اھ( ورم ںی کے ر فانی یس یا ک پر ماع تو ےک لووت )روا. رس ی
 یکے رد ضر ہا و ت دعب ےک ےن یت رم هررقم) جما کج یش ےس ضر (هتسرمود) کی نر ۱

 ادرک وت انیدد دس انآ ) رپ ب ضر ) لا ہر اید اددرکادا تر زی د میا :اھت اہک
 تل و مار ک دوص سا کو ات یک رولت انی دو رز تپل ےس جر یکی زون ا

 (ی اید هی لب ےس رپ ےک ساا) ےہ سنو لب (ہی ےس اا لشو د وجر دین ےب کی کی دب <

 وم شو الب رک لداین تار: سود نیل کی سک ےن تنسد فرح زی یس ماس نا

 و او یل سد ےیل ےک شر ہا بد را مامردا ( ادرک و اےک ا ےک نار

 ۱ یو یواش مشی لب تشوز وری ر قن
 ؛ یداپشرب عیماپ,ایسرب ےن . ةشضفلاو بهنااب بھ ندا

 ۳ ےک ھر ے رپ کو و ےک یگ ریعشل ابر بت او هضقن ای

 سر کس ته د کس وک ملال او رتل ایر اور بعشن اب

 ۱ شود الف طی تسرب تسد هل 7 دی ارسب ماوس لثمبالم
 روا ۔ایتادد شا ےن ی الود از( ہد ان . دقندادز اواداز نم یہ 3 ۱ 4 ۰ رم ۰ ۰ ۰ ٩

“u۔ےلی تاور ماس ےک نزردا ت ۳ | ےس. وه ں وافل يزرتدوارز ا  

 اولو ےن 7 اتا سپہ رک تل سرمه سن لای رم هل

 ید نمي ریال آداب تروصم یک :ابتک اش اکے نل سای
 "¢ ل ا روا سر نق ں ای ےئ ہد زا کیا یر از کش مار دو 13



۳۹۳ 
 ی ۰ و ۰

 ماپ ےہ ےک سو اشد ںوہہ لتر سنج ١ ن تفلتخ اا طاو یب ا

 اج اسی رب درک تیز دیر کا پاچا یم عئشٹیکارعیف تانصا ا
 ۱ وو کر ماتم ایل . ` او ںیہ ای ناكاذا

 هر ںیم عام ( ےہ اب اس کہ کن وند ںیم کاپ آیت ےس ناف لیلا بد

 ۱ یی. کاٹا
 ںیہ ت اکر وکں ونو د مت سما ) روا _ نیتخنالا نیلی وعم ج ناو

 وک و +4 و و و

 دو ےسر اغا ںیہ ےک ایڈ رک اکتایرح ماه
 ےس ےرابق ںیتروہدالع ےک تارک ایر اہتردا بت اد ءلوام مک لحد

 ںہ رک این نإ د ںی لام یزق ج چو

 ںیم اش کی اف کارد کری ایت ےس ورز ےن مور لر لورا
 رکن و ی در ںیم نک انب یکم یر طق تیر تلع جور کے ا تمن ام یکایک نک

 دوا پک لا رو ا ٹاس خم ںاہی یر عتق تل بو بسیار مارکہ رک نم عا ۱
Ordتلع گا ےن سر زاغرا لرب ال ورد ا اجو سورو رتا ےک ےئرکمیی ںیم  

 ` + ےا از ںی ظ افلا نار ہت
 یتش قوری تپش لب. معطق کد اھ علعفاخا مکان
 اچ می گر بک ر ترک ا ار ماجا
 ستت یییب اومد و ناز کپ اوم واع ےس ےنا فر اک تلع سا

 نر سا ےس درزا یتیم )و تپ لوپ از ا تز کت سکس لای
 ۱ ی لش سا نا ےہ معا(

 ن رز مو کج اک تس وہ دوا لذ امی اشر ںی نار تے یلاعت شا بی

 ۳ م٣ سیلک لقئافلا ےک یر رت وداد ا اي کتیا یا برت ب زد دو اهرم ت



 ۔ ۳۲۴

 7-7 ےس داشرا

 مدير لوید( ما مترو گر کشی قا کا ۱
 .. هی یر امدود یرابتروا ےساپالب ةاعاضرلإ نم

 ` لر رم "8 [ س اتے درزا ےن ملی لیا لنڈ | لو وت

 شک داش طیماز

 os ےک س ووو یں و حدود )رب مال 8عاضرلا نم مع مرحہلىا انا

 ۔ یب اج بض خروج ر 9 بضنل| نم مرجام

 سا راو تم ر اشر وی یک گان ار لا اشر ہی نرخ

 - چوب نالا ی۷ ٹیم لاین 8

 ت یکم اکا لیفان نرم اکا ےک تیبرعو تنسرب

 7 وجوہ | قل اچ(

 ۔: لور ظالم سلام کریک نیر سش | ۓیدرا رزق
 میلا ل رزم آی رید قالط سض تلاھرک کوب ابا سر انشا ( فلا

 هه
 E 1 مش ابمج ارہلن هرم

 نر کر ورک و ےس ٠ مش ںطت یتحادکز
 متلب کپ اس پر کک راہب مے سش طق ےس ضیحت

 لگا ٹی ساز ےساچآض لودر رکا دعبل کاسماءاش تأ .

 راض رر اے یتر دعب ےس رکے ٹا لبق قلط ءا تاد

 ارس پرو هسو ظفر ںیم اچ ي ؟ةدساگللتخ سینا
 تال سن ( ےئاج ساپ) ےن اگل تا ( شیر _ قلطب یا ہلل رم | قلا

 سا رر اےک زانا ےک ےس ن یر تست ارگ نسوز



۳۹۵ > 

 ےک جہ قع اک ت رو وا قطر و سیب ےری . ار ءاشااهل

 ترعردا) تسد ق لطرگن رو ) ےن را نلاطہ

 و ساک راک

 - : ایا رکی کن آرادارم ےہ تکی ی لی لیک

 درب تستی م5 اذا یل ااهیاای

 ےررابتع ا ےک ترخ گنا قوا اید قالطوک نفت لعت نمرتتطف ءاضلا ۱

 ۔ود الط نیر امہ و رہ و

 ( ےر رور ۶ اس ےک تحت یا سن ار دت

 کم ایاز ےک وا ےن لی ہیلی شا یک یکے ا ںی ٹر رغ کس تتش مط ان (بر

 س یکی دید نم اب تالطوکن اے روش ےن ار ایاز بفرد | نام یوکس

 رهام گیتس تح ا۷ت یبرک لاو ناب نال کال اع
 رو | یاکرپ تہ ت اس ےک نولادر مگر اخ ہک شی جو یک ا = ےماجاید بنے اچ قن

 ۱ (ا ی از وچن ام ار مدد طل ہک نفس پا سی ) م ںی تک زار نایت

 : ېر اشر( ےس لتس ا نر نارو ار سر یف ک کس آر کاٹی نہا

 سن ( ےس ترع نام یخ لطم ہد لب نیتای تال !نجرخځال

 اک اح ےب یوو ل کک ت رور اے اوم هني ةشحاخب .

 ۔یرک و ےپ چه و

 برسه نی ملن قرر د ال اس کی ور لج ےس بت
 بد در هر تار کړ وغ نا که بس یر له یک ا دم ڈک

 تم ×۸س لالخ: : ہک تک ال لسو شلیک ایگ ادھپ یکے نا

 بکرا د ال کا یراا ۷سو ا کٹ اےک انافلا صج ںی تس ع ایبک ثیدع ی ١١
 ےس

 تیس حی سا ےن ام ترک یکے یب س کام سد -۲ ےب درو ت رم ہی ںی عام

 ۳2 یل رص مو اس)



۷3 

 رب کس یا اہے تاب ا یک

 تک آہ ےیل یس ا» بس غ ال درک یک رکت یا کمک ذی اوت

 ۱ ۱ 4 ےس ر اثرا (چپ لتاد

 . ےیل دایوجدد ا اہ اپتافذ نیم کوج لب م توفوتی تیام

 ہد کے اچ کں ول بب کن اجبار نشیرتیاجاداا تامی

 یا کرے روکش ند د ےس اچ رش ١ عج نا یلپضفف اب
 تی ہدرک کد عام ےس یک ارام ارشعو

 :iu) 0 و ی وہ

 تک ں آر کاور نکند نوچ اپ مولعم ےس ثیرع ۱

 ۱ : ےس ےن ےس روم مع ان آڑرد اچ صاط

 ےڑم عض تره کں روگ او لک نا نات دع لاش ۱تدلفاو

 ۔ ےہ ماع نل ےک ںوقروع ماترتاطۂ ند قطع تی رد
 مچ( بر پری تایمر اکا ےک نیز ترس یکم ترا

 ۹2 مسن کرک ما ( ماا تای کرم) کک ناو ںی نه تک

 شی بتا ےک نت تای ےک یا کیا یکم اکا اتے ت نسو فیر ہک ا
 نآرضںیبصنرو ا. ےئاج ایل ما ںویکے س یی کرب فن تقد انا یگ ےئل کب

 ۔ یک وم لون ک یک تاراش فیطلروا است[ ا۵۶۴

 ۱ بي تك یا ما اچ
 رحیم ما ترم فرح کس تو ال کا

 دوادواےئارس مر ال مورد | بلد اچ مورک تس (۲۹ فیس یړتب)

 5 ۱۷ ہلا فیدع ی ںیم تس تک اب ھک



 تن س انو شیب جوک, رز( سرا نکل فام تھک نرخ
 شرم اما راهبرد | چ ناروا تماس« تان« تیام.

 . ما ا کن ]هو یی منحوس ںی نیز تنسو
 لعاب سلم
 بار کم از ۱6 ایطفا بیعت, ے نژژد شیر ماکعا یا
 کیتی بی بای صقر ب

 انا قی ام یا لکت ےک ےک باک سواد او کاور ۰
 ۶ و | یحامم تلسی تروا کو لم ما اکب لنکن جسد

 یار رب کسر کا اوکرکں تی ع یم س ںی <

 مد ےک ےک ب اکے وکو سا ےن ءاملعزکن بب کلسیم ا ہد قسط اپ
 | ات کد ۱ ےس سو ےئل سی نی اتاك سد تنہا ل بلیرایخ امری لیلد

 271 جت سو ہا یاسر یز کنون کت تتو ضلع
 .(ںی نایب ےک قی هل پر ایج را کسا ورگ انا نعمل ےس ںیم نا ہل ام ں ارد

 مات کت نم ٹر از ) هام سرچ نیز هل رعد تن آی چپ
 دوپ تساچ ره گرم سی نت ساچ و لا تک ا ےس نار اکا

 المدد کر خاپا کب سوپ بینا ماتم یبا کک یک کش ضلردا
 زير بت کل غار تم کمک نقاب لیک کک نو کت رور نا
 ۱ 5 ںی ھڑ پی لذ س قی ے صد

 تعسر شک اھک( کت یمرل خاد تحت ماگا ناوک م اکا ےک ٹییدح) تره شد

 ڈر ار ےک اا اں نارسایی
 ګګ (6یچ هسا پایز

 سو ص ۴ و تاقفاولا(١



۲ ۳۹۸ 

 ین تی اپ كا ۲ے اہک رالی 7
 ۱ کود بل ہکں رد را, (اکے سگ او تکنیک نسو ی ماکما) دو 2ک

 لاد تن رد تي يک یکے ہر نا تنش یر اک مگ تیر یز

 ۱ ۱ یوگا
 رک( اکیا کی حسو اک ا مات ےک رھ د تنس قوی ہی ہک اشک ادا

 ۔ روزه لک ۓہر رکل خار تح ےک (تاب یر )سول یکن آم ےن لکا وج یھب

 هان پی تروم یر تف یارو | نیر تہ یری کے مرک یا ال کن رت مک اما
 ۱ . ۱ 1 ےس داشرا

 ' بسر ڈو زی لوکی بات ا ےن باشلا انطرتفام
 لیکن < . :.ینش نم

 ۱ ہی 1 م ۳ ت اہ ۶ ۳ رهو ۳ ۰ ےک ٹید اح | ناک ںیم و ریت ےک ٹ رصد تنم یم ۱ ر

 ۰ . زا لوصف,تراوق ادو ےس ایر ق ب تج ق لک سن ای داش تس
“e 7۳ ۰ ۱ بہ 1 ص  

 ۔ ص ی آۓ عساس ےراپ میزارم | ےک ں وع روا ا لت اعقاورو الوتس
 شو رام ںی رک یر سو وے فل یتا در ص ص گن وک وع نبل ےس ںیم ا

 دو یس اخرا وَ یلمل کت عتاد هم ںی یک فک اج
 رپ ل خار گروپ هک یم ےراورد !ںیجسببابلا اولخداف

 بر تایید
 ںرےرب لا سر سل کدو هد مخاتسا ىلع ترفحزیا ولغح

 ۱ ۱ _ث و کتا تط یا
 او رک یت یکی کے نات ایوج ےل ول اب. کلاغ و ساظ لا ل ںہن
 - ۔الاٹلبب ےس تاب مبل لی

 و ,
 :ه دیگران



: ۹ 

 ۱ ہہ ےس ( اس تبع ر رئت ک

 توپ ل قاد مس و تگ او ںیم هد چریعش ٰفةىج ادلات

 دینی تیام
 تاکید بیتی ی کلم کند لا بد اعا علیکم سا.

 ناق ہدرکسز مز ل ےک ٹی ییلا سرکه سان فلک ل !هدیقغ یسک

 ٠ س زارت| کلر ن رت اعتاد ےھت ےک ں وخوف یکم سرا کچ اتد کم یب ورد
 . ر اض ں وص نا ےس سا ںی ےس اہ ےک ن ایہہ پر وے بیت بینر طس ےک ترہع
 مقر کیا دا ی یدک یا یاں فرم لہو کہ د هی لع و ںی متل
 سمج رر ص لبوط ہدای سر گرت اد کب ہل فان جج ںیم ج فرص ہد ای ےس ایان ای
 ' ۔ ےروکام طه ناشر ےک سی ہانپ یار ان کراس ںوی تم

 ایکن ایبٹ یا بسوی ۱



 ۰ ۱ ۱ 7 ۰ ۱ 7 رک و

 ے ٹیصو تدسرو ارگ تست ین ارب

 تالے واین وشک م کا دست

 کا 1 مر رک التخا حلطقں یم ما سا نایمرد کال ےہ رےہ بصق
۱ 

 زم تون وضع وکی مس مک ات تك

 ۱ یکم ا سا سرم اکا درو ہک سرم لع نک کن نفس 7

 ے فعل فنا | ےہ مہک اقم دوم بان چپ ۹ ناس سو

 ۱ اج لت عجم کا یک ربا لمت ج
 ییدح رود ےس مک ثیرع ا تالا لیبی سا نایمرد ےکالع

 نب ےک تیبر غ آے پ نا وقتمہفیدح  و ضرر ا تاک رض چپ
 ےل زور رتاوتشوو احا واما ہو کے ےس نی اح (رابن | ترص غرض آر دا هسو اک

 کچ دی کیے نیم چ یب لاج شم کت یہ نیل کد ا ٠ے کی وش

 شا ۔ روک ذود ناسا نوفر چایی 4
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 تبرا زگل و رت ےس ںی: 000

 سل ) اب نو اوو ۱ اون ای سن ام ےک

 ؛ا) را اج ےک ےک

 : ے یم ں وسا تالقنا لسا سر لس ختا

 _؟۳ E ے کس )منا بال : لوا

 ٩ با سیب رسد و سس ثیرم ۔ :؛ مود

 هد ںوہںإ ١خ ےک لیصفت یا زوح رج پ ےترکٹ حب اپ نون ناب

 _ نگار تجار تیک ف ل وص بک

 اوپرما سیا ق نر کے پان رم تلاد

 ری ےک یش لاش هد ںی توت ےک ۔ے یھب | ۱
 ۔: کی: طی د ے لام اے نا اوج و ضا ےشیس

 7 مںیزا٣) تط کس قلا ید رسو ےک ۳1

 ین ھو سو ایپ غرض کک سر
 ںیہ وتر کا وند ےس سد ںیم ناز ادب اےس ےن رک ری ین مر

 لایق ام ں ارد .ے ےب یز ان ےک ت اعاک رقما تیرہ کا میگرن لور کک

 کت یی کم کن او عب ےک ا چس ںیم کرب ںی مرک ار رم نکن لس سر قلا تیرہ
 اکو نر کیس لو

 دی کم نایاب... قید لح»بلقت رن دق
 وی رپ فط ک بق ا ید سل ارت تلف کیل وتلف ءاہشا
 گم اباد هنگ . نیش ارطش كجو لوف اه

 وو کب اج سر مرحلا

 ۔ هاب تیزر اس فا ںا کب وتب زت ارد اگ داود رقص ا اد

 ۱ ۱ Ie eRe مر



rer 

 ١ یدک شار کاخ مع س تیب دحل ےک ری لاش یوو
  7ےک کرو وچ ککے ا زور مسی یا رک ا کے ادم کو ناف

  SSےک وے ہکم شرون الس سا کوب غ روضاطرشر مس

 نا سکا اتاجایکں کس پاد سا ےل ر افکر انب کتنا سارک ا سل اجا دم

 ےک ےس ور اعر | ی | لور هک آسا ںی طخ ورب اد ت ردوا نامی اد ید اک

 نو خوض ےس یز تب 102 شی هر اعم سا ےس +

 ءاجددآ تیزلا اهیاای  ksےکرآت رک ییقسرخ ی اذ تالا بج إ ہلاد ناب ےل

 ۔ورگاپ ےل ن اماکن ا یکایک اپ ےداہت نٹنھتماذ تارجادم تاتمرلا
 سس ن ز رو کای ںښ کز ن الس وت او ہد کک تان نلنامی ابالعا هللا ۱

 مجیک ایا ےن ا یہا (آں یت قیض دا الن تانمرم نه اوہترلع

 "ایا ابا ہر کے لجو نر. اگلا لایه رجرت
 لک پو وں واک( ت کک ەرپاعم )کن اوا مهار ملل لح نه۷
 هو 2 ںی لا ےکں در اگ ترزلن الرمد ز ۳ نل اد ول

 e 0 0 4 ۔ںہ لر ےکا رر نال بک -
4 4 9۹ ٠ 

 : برج ںی ام یکم عا یم

 ویزا ین تا۱ نم پر

 نوش سس ککے آگ کت یرمد تنس
 ۳ گے یہا ناب مر کہ تنا ےک ضا 9

 گرہن نرگس ا لو نشر کے اج ال نا رگ نو غرض کٹی یدع ےس نگ

 سود دب تاب ہد را لرب ہک سایپا ساک.
 ایٹ ےک یم ےس ننھی تره ےن ین اش ی یگ ناں لا ےس سک فو ا یک

 |. و رم



۱ ۰ ۳۳ 7 
 a سیب نت ع ناشی

 ے :ںوفس تو هو مد یب کن کلرایتخاوکیظظم سا ےک یاش ا تقیقحد نیم
 2ٍ ؛ ی ایف ہد ےہ یکن ایب ںی لاسر لا

 نر ست میپ وت نس یک( کلش شال )لیک ادا
 ارگ یر سی ےک ومر ےس اد ٹیلی شا نم لر | اگر ہن
 ےک یا )لیپ ےس سا لو وج وج تلے ساری مان

 عم از ۰۷ آے کے سرو لس ا ھی پہ کوز لوک ا ایک
 گیرم یہ ےس کاو پس انا نس ایمی کر ال وں گول لوک
 ٍ یہ نس یھ نس ےن اول سا ےہ فلم ےس ارد( جسکے مع

 «ْ نت رضا پک
 : يہ ےس نایب لرز بصل لدو ےک یرظن سا یا ےن شا اا

 مچ جت کہ خا تنس الف ےن 7 ہیلع انہی گا

 لوک کشش لو دروان وش ےس نت نسو کپ .
 قو ایک ضربه لری
 اض: لن لوس رب سری عدم مان ا بز تی ئ١

 لا یس شما لوز ےس نام و کربن یکن سیر ما:

 لو پے ب یه نم سا پام لنز لود رک نکے ی لم ام هل
 ےک کن ایہ برف  تنس یتا لن لوت ئپ اہل سیر هنعاس ےگ ور ار | کرک
 ےیل کر یکن آر ید ا غل ا کوہ ےک لے نس یہ تنس رگ اور ںیم رخ نس ےل تن زا
 کج ات نب یہ کد سا لر یک وپ ضقت تونس هک شیب و تنم
 تبسم طنز می شو یدک تنس ی خن لوق نادری لی الو ک
 روا حوض کن. چاقتا اتوا ہت تنا لزش امس الد نیل : رگ
 ۱ ین ۷ ےس کر کر وکی سا نیس در کاک



۳.۳ 

 رود ی اب دی ےس سوم زا ےک لی برکت مین کب اے

 لری مرکل عن اردرز ےک تی آس نقی

 ۱ لعل( تز دری ین اہرلامرحو عهد لحا

 چ ایک محرک ودا چ ایگ سم قم .

 اچ امر اج رد اتکا
 ںی تیس و کنون رشیدی کل اتا یم ادد ا ٣۱

 کنم یہاہااج1خرضے لی [تیآج
 نو شوب ےک لوزن ےک دی ار رپ اد لیپ ع نسب لزاہ ےک ت یاسا

 ہا
 وایت امار نان  لگاددلج5ٰفازلاد ینا

 درام سوسک ےس رتا چ ئام تم او

 باغ کس الود هی دادا هرش یداٹریرک ت یا ہک یاد

 ام ( ابو وضع تب هر ی داشان

 ے ت نسر رم کے سک زور کی اا ادا ۰
 ۱ نکات ساد همانا وشما ےک لوڑے کو ضو یس تہب

 ےس تی ا ادو د چچ ےس ورن ےک ونو تیرگی پارس

 نادرو ضو جسم کما ا ےک نھ ےک ںیرہی تدریس

 ره سا اہک لی ےس داب سد چبا کل اعا یاردا مر
 ےک یک سیا پیش ےس ید ا نٹ ےن
 ہد فان جزاک تیا دادا ار اید ادا ا
 ۱ ورک سا ( ناچ نک | یجب اه هاچ نت ساس یھب

 اکہ ۷٣ٹی مک ۷ے پیچک یل گرایو لڑا لا

 در ار اب لیپ ےس ےہ لز ےک تیار ما بے پکے
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 : تی تیا یدک ر ضر ان تی آل ت رطعدا ۱

 ضریدچروا دمے اد تیک د وچ اوعطقاذ اینا اوقراسلا

 ولاوٹٹ کت پ ےک وع اد ست یر ایا

 ۓ ےک و لا تین یو الا ےس و رس فا یرکت یا کا

 علما هک جی مع
 ك بک فیس مد شا لسی لر اطیاىا م۰

 يدار درد )ا و ے پک کن اچ ایر کک دد درر ب

 ( ۴ر دم

 نوتنس و م لش لد ےس دا یارو یر
 رس . جاي رک یر

 -۔ںوہ ون اوم اں اکر فا باک ارم لا

 ےک ھا باتو این اترتی کم کلش الص لیپ رکا لاس

 ٠ ۔ی کم یر عام
 تک زد ےک ن ارب رط یھ چ ویز مما ذلا یلا یم نا رج ضر

 ۱ ۱ م لړ

 ۔ںیہ ہو ز ےس تاغ اےک نال فلا ےک یخ یه

c4۔ نو ےک وو ن اغ نت جرم نر کد مایا  

 ٠ ےک نسوز ریال تشید شا باک اح ِ

 او رم وظن سا پردا: تالشایطخ

 ر اےک الو 7 تن فر فرم چ نا رگ یناٹ ما

 22 سقف جسم لا پک وارد تل درد ہل هل

 ہو لک مربا ا 2 اسلا
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 هرگز کس ین نم ارد اپل ان ےک ےن وب روس فیدعد تن ےدر شا باقر داز 23

 ۱ ۔ شک رزیم ےس نوین لن لف ت

 ۱ یی ید کرام ںی 5 7
 ما باقر انک نا ےہ کک کی طکا اد | ۱

 داری اپ کیہ سل ضرر شا ناو او روس کید

 ۱ کسی سیر رونے

 روضه شیوع . ےہ یہ را يطق مکن دیر ئاوت مکے لید کہ ن

 ےس دکھا گدا کا ات رش جی دیم

 مسی | سد بین اھ ام اب دره تم رک اد تی روات

 ےب نام او عرش مک ابا اور | لمس لعاب قد ل اعر اب سس 7٠

 گرم کا کک ےسیرو یکن جلب ترک تب شیب یک ی لع زوم ی یر یف سیم ام یکی

 سز تیر نرد سرحد لر پتتس

 ےیل شم ےس بوت اچ تبصر لس ےس فرا س ثید اول ہیم داش یر لا یرسکدد

2 
O) 

 رسید ای ےس ورا ا رق ٹیدادرد | نیرلاد) روک یم لید ہیرکت لس فمر سا ی
 ۱ ۔: بد شراب وش

 ۱ اولا ےک سار گا کیک ۱ تونا شه یضحا | 7 8

 تیش ال ےک ںورادق رہا پا ںا ہہ اتر تی دال اول ةلميعول ؛ویخ کرت تا
 . خلاط ےکددع ا ےہ کش رن ۰۰ ؛ةقبلا)فورعملاب تیزر الو
 ٹراد نر بسردا) سایکل اپ کا ےس نیر اردا ےس تیوه رشد ۲و هک

 گود یم مکا اکے تاش مک یم مسا اج کی فر یارک ے سرک تو ےل ےک

 ۔ هضم اوت شرف رب رکاب اک

 ا ی ست بو

 زن ںیہ خلوص ا سونا ترس سن یی ۳ ل
 جوس 2 3 د ےہ رپ

۱ 



۲ “eé 

 ںیہن خوش ےس رع مکا ایکس انک اکا ےہ اکا روم باله مدد پر

 ربزنر کما ےس تط هلو ناس ماا -رجا ورا ناو ید ہد ها لس

 ےر شا .تبسکن شیپ ید 4 ۱ < ۱

  ۱تاناهضنوا چی نم خشن ام ٠ آں قیسد بز ےک وضو تیزر

 لزا جلو بت ےن تی ای کا ایر ےس کا .اهلشو  اهنم رب :

 (ییتیمرک سہ هراز ۱
 رکن آر ره !نل) لس نزد اے ھم ےس نآرت 0 کوس اطر فرم روا

 دو سر ا ے کش بم رک (لیر یرترد 2 رک اوا جوس اترو یک یل

 وا( ارق سا ںیم کی ین کم طم ےنرہمز دد ہک نم هز نیا ناز توی تب

 اکے یتا اک ا ترموآ یب ںود لرب ےس تری... کدام عی ۳ نا یشترقلت

 بس لاین سآ ریز لدا ںےر صابر فا . ۱ ۱

 اتکا پک کل زا ید دن 22 لسی ب رکا وعباس گی کا
SIDE LLL تم تير قلط یم سا تس یر 

 رز اخ روض لر و ےک فیس ل خا لو زنجان زدن پآ (
 ےہ د اشا کنین فک یا لیلد ایک سین ۱

 ےک تاشو مکه رب ت رکے مب . سان نیبتنرک لا لی !الزئاو
 لذات ےک ناول اس ںوگرکودرک اب ھتاس نررلف يمل ا و ملل ا یزنام

 پر کو روق کر راد سای سیم .
 هست لا نجف سکه پدر کیا ےن کپ اوت

 مار تاپ روا )یماشر لب گل ےس ازت اض د کیا (ں شاعر یل وت قیر پا
 وض رک( نارا دلا ب اتا برد ےک تڈ ترم ھتں رگل مہ( نرق) ید ساسب ےک

 ر سیر وص یک سد زارت ئاجوکے س زم £  feےۓ س اےس! ابو منی سب إر7اشتردار

 ` خیس لغت روک س اجو دشتی ١ داد( تک فییدع تیب



 ۔ ید لزا "سی نآرق)

 طض اور ام | اکے هنگ وسن ےک نا ارت ےس ثیدح یزا ہدالگ

 رفاه نام تاپ اساس لونطیع ںولاد ےنرکع نو عطا منع

 هر کی رش ام اکے لم
 ۳ کس باکس وت اره وہ اگرو اترو دے

 ےک نس fj کارد رار رز اجے عشا لش لرد ںی تروس یک یہ نا رکے نو نوش

 ضرکم ن ی شب سرقت دفع نز )ید هرش لز سیر ی هک ےر کود رو

 دپ ت الض کش اکا چچ س بس ول دسر بک کب گرے او

 رج ےس کام شا ہد ہک بہ ولو کن ا ںیم ےسراب ےک سج ےس و ساو ےنرکٹ لاجردا ےاد

 ایک انا ی تاب یکی کپ آ ںیم ےسرا ےک "ند لو یسد سا ساو لڑکی نا
 ےک اس توف ےک سا ون آ < کردا ےا اے شر اوج نر ید رسا

 ( چاچا ویر کک ات ساک کای یر در رپ
 لکل ناوت افغ ےک کارکرد ای ید و تال این پاب ج ا

 ےہ و کب ےہر رع طے او ر کش نطر I ےب اص م تا سکہ راول )تی

 لالا دوخ. کرک قد عل سای وتی د کہ بیگ ٤ ست بر کا ها

 : هسداشراء ۔ے ایا زمین

 تی کرم کتی تنم تام ةي [اشلدب اڈ اد

 ےس اب بوت شاد اوت ابب مع اهّللاد ةبآ
 ۱ ناک گولی وف مارا ےن سارہ کما تہ ا امہض؛اولاصق۔لزشب

 تار مک ا مے صادر تک رتفم
 . رم او ےنیرکازفا 7 تارا

 ےارڈردد یار ہک سرکت وم الا اپ پک اف ءا لادن

 ۔! : سدا یا
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 ے لبرج ر سرا ح در وک ناد سا دری 2 سرقن !تور هلن لت

 ا ی ہہو )ترم ےس ب اج کد اگه در ےن یک تک رسم

 اسکے اپ یک گی ےہ ابا ناز

 امام یس یب نازک جلو لا ما تسنامسلا

 جوس ےک کن کا بان فن یدع نیل عمر رک
 ۰ 2 ھڑی پا ایج هستم سٹیل نکن کت سہ یک عیش نعلںیم تروس لی ناک

 گے ےس یہ یلر درع او اک ا رو | ےس کرو رت سزا بارس ین سا لس سا

 تارا کن مار ظن یخ وضم سفیر کم کہن کادر ست
 و ۔ےزبونئے ن و طو

 یک ےظنردار ےار العر ورک ال | کش ق لع س

 تے اظ ےس فل ہزار بیت ہد یز < | ۓار کف نعم
 ردا £1 ر ل وزوم ر ج ےن ہیقض یتا را عوض نأ f ارے ج لم ںی یل | یک هرس

 لا سمت کے (زاجع عور اج تھر حس فر ےس

 چیو ادا کے یز اھج مع انا ہک را س ںی لالی - عازل سا ےل ۱

 جس ۳۹ ےس فن رکے ےب سا ؟ ( اس یاس ک) یی وجد مع ای | توتو کد سہ ا

 ےن ےک توت ے ام دم سا ےک ا ہو ( ںی کک ست لال د روا بیک ادا نہ عق اد ےک

 ےن ںومسمل گلو جد و ےس عق از یر ےک تشو فرح لار يکي ںیہ اک

 در قن کل بس[ شاد یھب یخ کری مٹ کے ساو ےک کمو دم ںیم نا یہ سی
 ۔ ےر ضا ْ 7 یک رت ددرددا برج

 اھت فن اب ےس ٹک روایت وضو ماف ییرشذگ فرو تنم دم و
 تب

 ۳ ال لو ج علن ورتو لک تسمو تنس لا اج ابن امید ۱ 2

 شر شر گر رم امد کے شیو ایٹ ترمیم
 | گچ علت ےک تیر وز سا مد ور جم اتش ۱



 ہہ یر تنس ںیم ہتیبدرش از یر شین ایدرکردد ہقعاک( خال کسط اسی پا )ےن <
 ۔اورکی او ترو مر یب لعت کت نب تیر اس کن آنا امد

 شیب تنس میم سیب ترکہ رت هست کام از ٹا م با
 ےن اج ال راقد ترس نا ںیم فتح رو | فول یر | نیا ۰
 یک یرخرد ےگ ییرک ایب یھب ت الاحظ نلول ےک تم جهت کس ادا ی
 ۱ ۔ےگ ییرک شیک دانا استکبار

 ها ا ےس سس



۱ 

 ر

4 

 تالاعر تخ نی دگر ای کروا رشت لدا ئا

 ۳۱ گریم فیفحراا ماما

 سس رام ین ما
 : 1 لر روم

 ہر یر اک ما

 و 0

۰ 

 3 ۱ “اض ماا
7 

 ٠ 2ڑ

Of اف ة لم ۱ 

 میلا ہیلع کد ما ۱

 ملا ہیلعرمح ما

 “دل ا
 ہی
 دھڑا: ولا ما

 عام نا مال





rir 

 رو

 کم ےک لا ھا
 رفیع ا ام
.۸ 7 ۱ 

 وز تب تباث تب تان زیرا : ےس ی بس لس, ےس دفینحیبا تا

 ںو ال یی سود رد | ےہ مدت ےس بس یھ ایا د او پالت له اماںوراچچ

 اےس هدا ےس بس ی بو رپ ےک پآ
۱ 

 لنت نرم یم ےس را ےک تایپ لاس ےک پے وہ ایپ نی کہا

 لوا مسن سہرا هست نمم ےیل تدالد لاس کپ آے اس ےن ضب

 ےرسدرا گن راو ردوا لولا میا ضع. نیققفشض مارا هز وخر وط ما حر

 ۲ار ےس حیرت باک داتطا لس گز رطح نارد ا یز تیس عر توک کنی

 رورو کک رت کے سولا ما | یی داری ۔ قدیم | هستش واقر تاند گپآ

ا دا بو نم کر ع ا قب . بس اد ںیم تب یا٢ دییلفعارو|
 ۱ امد صاغ و اگ تر

 ںیم از سا وکی اب ٹیکدرپ ب ںی ذاا ق ینو با م١ و ۰ لی
 : ا 7 ےہ و می ہان

 بت هدر اھ اڑ ےس بس ورا 0 وک ك نیر

 منتر لوق فرم ںیم ءافعلا بات ٹا ےن ناجا ںیم کن باش کلاں نیز نا نر

 ا۷۔رپ اد ا۹ کییطفابی 21 f غم. سیر هک 1
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 ۱ اقا ےس بس را

 مالڪ م الج ںی نر دم اھ رو گیت با او سد ۱

 زارع پادری کز مای اتم ددا یمن اھ تب راہ یاں اردا اب ال

 وام: تنو ثرح رور ) بار دا ےک ما ما ےب ےس بس( ر ےس تیک

 انرک س لسا فو ثرع ٠ روا ) ےک ےک واہ ماکس کو کدہ تس اد س رر ہر تلف

 سه طمع یوونتوس دارو

 ميس | تست نت ہارلارد | ایک ساد تنل شید ) سونا ےن 7
 شید ۱ )حب کس ا ما تل دیس اع | ےس توس نیر شد درہم تر

 رونق مس رم سرد هتک رام نیت ےیاپ آمر فش دق ا ےراع خش رو

 4 ی و کر يا ےس رف اھ اس ےک ادنی اہ اج ارب

 روز يك کر اح کین ولا ہک وہ عفت سا هم ا اےک واج طلس یاد مد ید اج ار
 ےس فورم ےس ما ار ار کمو مس تر ایسا ساب ر یکی کب تکع ےکس اڑ رز ےس اج اہ اب

 تو دم دست ما ت الا ال ےک 2 اتنے قاوم ےس الدود 1 1 اإ ےک ید | مایا ےس

 ا ےک تام یا ا بک اچ ترش فرد یم کپ ادا

 تم چو گپ یتا مراد 1۱ شد

 ررا راع 7ن اروا لب تاناطم یک س 4 شهروز دات دات نشان

 ۹۹۳ اش قاردا ےس وہ اروا حساب نی بو بو ےس نم

 تایر کد اشاد ودان | رو ایک دادس یس فنلاند حسب

 ےہ یولا مع ناک ےس مل ناتو ف تیزر لی کا تر ی کف دلا ما

 ید کن ہین تا ین یے سو لک ہک ےن وہ عترت یا یم سیکڈ قلع

 نشر اہک چ ٹایغ نم شا کرام نیا ترم کلاں یم سال گر نیک

 ۱ ےت تم وہ اب 2 ےجرایز یہ ندارد غ را تسر هر تک دے ود وم ۱

 دن یی ہما ایا زور اھ اد لاددا نا اک



 : اھ

 - ۱ ےھت توپ ای ۔
 اید وات ماقتا اما ںیہ تاطاحم + لاتا ات ںیم یرازگتدابع ین با

 ےس اینم سمت عرف سرم تما یاس یب ےک گہر اگرو ا یتٹر ےل ین 7

 . ال مادر کل وسر کس کاخ ہہ رت رکادا کم دوم اس ماما نانا ۷

 :یرککت اپ کد گناہ زیب ر ظن بے بار شی ہہ س وس ند )ا کس اب اوتر یک

 جا فول ترط کب ر ا وتس نیا هتتم ا سنن !اھتیاای

 مار ےس حب رزرو | خار ےس بر . - هيیعرم ںیطارس

 ۔ شدت اض مورو ا شین ےس ن الخ کاج سر اگر دریغ | ےس ناش سا قاط ےک

 ھ مت ےس لئ 7 :

(iلہ ےک ات اور تفن) کرس مقوا 
 کک ۱ 

 ۱ اپ ےن سارا ا فیس اپ نو تام کک ایکس ناد کیا یم

 ` لیے حوا ںی( ۔ب اد باج ےس ایفسم ۽ یک ل یکے پا

 یس کے ہ ان سش تکرار یار ا".

 شب ورق کمک ودر« لو ما ا دیش بات لا ںیم ام

 ربا ل در تشسرو را بارد | لورم تشکر لب ۱

 هال میڈیا لو تک ںیہ نژاد

 نر ایل ےس لر اپ بسافم میش عاصم ںیم وکیل و یی

 | زوی کل اوا کتک وم ات ٹو ام ںیہن بس انمکل وتر برا

 ص نارا باک اک برا ۔ ریخت کے رعود کک

 میخ يک مش ثا سا چکی ک
 یگ اہک تا ردا سس نخ اہک یب بدیم ا نر ہیرو | ءاطک

 ہک وچ بتا ےک ںوگ نواس قوا کک فانا لاوقا هک ر ..
 تنوار بانک و یا ین آپ قید ارج | پا کس نا



۳۹ 

 'ةبتایداچا ے نوخ هی ںوہ ایج اکے تگ ا لو
 ۲ 2 کے یش یاد دادا یا

 کرک ها تنس یک ا لویوت طی يا( سرچ کا
 ۔ [  ارد ا رویم تورم ںیم نوک پ ےک نوار رج لو کر |ےس تیبا اونا

 ۱ کک

 تای رر سنن رک تنسر بلد س نے ط اک اج ا ےک ضیا یم لم فن

 عدد مت رب مستی ناو تم لوق ی ریہ یصنروا قلم رہ ا
 ی رت ج اوہ لس سس ا

 ۲ ۔ے ناک تای ںیم ب اھ ےس لج س یت ءن مسخ

 .ماعو ےک لک زنا حلعت ےس دانا تر وه ۱

 تگ پآ ای راتلو ے ۔ ںی لوسا تانک زین 0

 رک اط ؛ ںیہ ( فان حااطمر وا ناک کارت اےک ل وا یدازتجا ےک ید شرما ےرصید ت

 ۔ ں ناو یہ یاب کس لوصا ما با ینا تام نم نیت قا (ے یر لرا ھا

 هزاز ایر 29 سرا داماد قف ماناکن ا ہک ہم سس سا قیاس, ول سا

 روم فاد ی تابش تر ظن ی لس افرا ناشس تاالښ اره دات ہدنزردا

 فیت دلار وا ےس انباموہض واں وس یم با ےک داس هرقف ی ےن زیعواا 7 عا

 ےہ نی شد | یر ر قلا ل یلص ےس ےک ام کت م (ییرڈے تب یر کو یاد ےن یر
 ۱ ںیم مز کن ارگ مارال ہک ید بک سیلک

 کرا ارتا سس | یک یہ ےک تا یکن ارد | ایگ اب ۂ اش اکں وفا ہا سیب
 يبا رم راس ہور کور یرو قسم ےس کز کک ا ںاہی ےس ار یداھ ل لس .

 رض من تا انا تر ہت سب ارو فن ن اج طرف کا

 ےس سو

 - ۳۳ ص ئ اینم نر



Pf 

 ارسفو ےہ ہدرگا اد ءالر وج ات ما ا ہاکی ا ںی دات ارت کف
ENS اشک الت ن اپ نات تالو تمس یک ینعیا لصاررر جے هورتبط 

 گام ایفعارما ے فررمم ںیم گر راس تف یکن ا ے ناروا پس الاما .

 سير كه ۔ ےہ کیم ین قلت ر ا ہور تام
. 

 وب کوں کے اد ےنتکح شو طنیروا ےس ایک ار کی زی نان

 نرذتسیتف طبس بس ںی: از غا نیلا ما ا لر اس سم س

 ۳ اکر ےل اس یو( س 199 | باس نام ایا

 : رج« ےنرکت فف ارد e) | ےک لئاضم یش یت تی ارو | هنسزکب تر رک فوت«

 ایل مس یری رد ا تعسر قرن( شرح ےہ ہن یم عوقو کگیسا ہرا

ےک زن بوک( سرک اب ( اکا کلاسی زط ا نیر را العین ےس نا ۔ ےس
 ےک 

 | ےک ےک ن رار ےک ےک بب تو وک اک کس سرت فاد اکا ےک ل ی ایت سا روا

 ہا چ سرفه نیو ن رک رج تمر نشاں یار فش کا اخ بوکس لایت ناروا

 گم مر فر لی ہت اج اچ ل کس ککے  ن آب کا لوھ کت با ت

 اد اپ بت سام ںی بج ) ثد ےن قں پا: ےس دوق ںیم یف اوبرا سہ ےس

 صف هرکس آب رکے لاکن اتم تلخ ےس سا را لط ی صولا( نی( عیب

 لس ہد تاس کر هراس دات ٹی اک کنه

 قم في عيد نکس يک چرا اردو
 ۱۳ ۵ )لب خر پا ےس کد ادنب بعض بيت ےترک ایا ےک تح اند ەزت

 و سایکل قن نایب | یم س

 ےس نارد اےس ںی تیغ ار طنص ابر ل بو دام

 بیضی لس پانل ها: کر کب اطخ
 کلا هست بت ان بی اسیر عسل اجزا اب ںیہ و ھ وک

 ر ےہ , 2 ۱ e ر ے مے 7 1

 جان شگےروورر ا وز اهم اکر و لگا کے ےن یر



ia 

 ےےراپ ےک ا رکے اج سپر واک سا سا ساک

 یررتط ابن سر زی ما ایک کپ آی 4
 .ےگ ي رکن ام: یی رک ںیمسراہ ےس دکار ود گکچ ےگ
2 24 

4 
 ریل رکے ید نے ےنام ی ارگاروا لیہ )ےب رو ایف رس

 گی برف می رکڈ جیپ ےرکالھ اھت ادخد اک نداقتتپ اہ
 . نوير ہلا ےس یھب قو اکے دا ی ؛ : لم باوج ی اھم

 نیرو کر ؟ی ارد ٦ وز آے تی" تیمم مو اس ماما

 متن سریع د بچم ےک راک ا لیپ ےس
 اقا تت نّاو ے ہار اکے ار ا ےس ساروا سل اد لی

 ی ار یکم مگس رس
 لرد جا ثبات را ےک یز عقد کم اسم عت 1 رپ کس

3 
 ؟ ےہ قسم ارگ پ انی اتباع ع یر ےل
7 

 ارم یر و اوترا الم سآت نا ورگ س یکے دار ر مر کلام نب چا

1 
 زر یگ قوم اپ ساقی امی 0ک بدر فسا

 ریس ری ےس ق۶ و دو ےرپ نشین وا ۷
 ہہایارف ےن کاما ۱ 2 اج

 .٠ کم( ا صر ہد ےاھیدوکہ قند و الم ےک ےک اج لس,

 ۔ے مہ ےس س مس دس ےس سس س

 e ےل ا ایکس( ےک انا هلس
 شی یک چ رکا یی ےن ےس اچ انو لوکی وف بارا روا نیل ارد ےس طمع | ےک نا ےکرک

 ی زار ارجن الا ۲ ہک تا ساپ ہد بج و شہر ےس آس

 ۱۷ ۔ نیت انسا ما ملز اسے بلا - ںی ارہہ ہسہاے س
 ین ۱
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 بد نئ جا ام ار ںیم نوک رج ںیم ےک تپ وک

 ۱ ۔ہ فط یک رشک اس یه رام کام ماما : ںی نس

 : ا تر ل قل کل وتی اک فا یم نیا ظن اح حرط یی سا

 ےک و ری وف نادت ےک یا ےہ اں مع ےک نا وہی ےترک کجا اع

 ا: تر سرور ٹرک شیو ےک ل سین ےس

 ۔ ے ا ار ںی ل رقلع کک نیت تن کعب

 ۔: کچ ایکل تفت او نا نر دلج ےس لج ان اه حیا
 بارے یر سز وت اب ارو راس یر ہر باش نا ما | تله ٢ے نازرھ نگ لازج

 یار اکے با نیز وک سر هر: لار < ین هیات ؛ نین ام: :اھک

 هر نا ےن 7 مبل عکس یل اھ دیار اگے نم گا AE کسر ها

 0 قلت اور اا جما مح روح ںیم ا چت. عید

 رٹکیگا ٢ا ںیم مان عسر آس لر گال اوال مرتد ۱ ء۱7 ره ںضتب ںتل هاو

 رگڑ آب ا ےہ د یک( مکے کس نا ایر فی اوهل خدا ا

 قوا کرارا. تسلف یاد سانگ سا

 E 2 مکن کور ئالا ےس ؛ اھل یہ دوتا ال ا ورمعایاای نم

 هه بانک( سوت: ید با ایپ اوصل علو لص ۷ ایا نر

 7 وم و 1 منم د لات دونیتی ۷۱

 ی سم سس

 . زخم بدي: جن... هتینح فا جشن

 7 کل وی« شب هاب خان

 تیر | نم لا ضفیا ناکام:

 و

 ۱۲ اتا سر ۱۴ ۰۱۳۳ س مج اپن اما ۱
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 لے لاس وتو 1 امی کمی تایل ك ۳ توزرلرسا ےک ق فر ام

 دون اسم یت رقم بسر کری هنر بت ےک اکا
 لل اے تحفے فک الا حرش یک یاد ه ءپ مص اکڑ تب
  ۱انس ایل ین ضز لا رگآےہ دستى راي سر ےل رام تھکا هراپ زی

 تیم کے س کج( ےئاج ےک سار یب ت ےہ ایگایل معانی کد
  271اس اد یہ یم ےس ما ا یک که س ںی نیم ۱ رج وب ہد این تسب ےس سا یک /

 هارد اےک چر پرک لا ی قف ےس تک آه اد ےن رک نیک ن عط ضعب کینال

 و کد کل د ۱ ۱

 ها ہدایزےس بس ںیم اصر شیر ذی... ناکح اهبساننا لاج اوہ
 کم او سس بس سلام سد نیاید -

 ٹو لیندا 2 خدا ےس نیم ماع )جیگر رم یوا .
 شو ( ںی د از سوری ترمه کد دش ےھت اکل یت ت کے ت ےک
 رفاهی عکس مر قران نا کوا الو اد اک
 روا یخ تاج نل ےک فروع عفو نیز کی امام اھل ا اھت اکا لاک گیت
 زین م1 لام بروم 12 چل و کب ستم ےل ےک فیر تیام

 لوک یه لا تردد و ۶ رابطه تی فید لہ الس کک
 ںی نج سر رد | لدادتم نایمرد ےک للہ ات لات وب ےھت ےکرک
 وا ایت ا ستم تیره لو عام ےس امن کا( اھت ٹیک امت اکے سوپ رو
 روا شو اض یر ےب ےک دہ تب تہہ ےس آں باب اید اس کتب
 لیتو کد نک نیم ماغ یم ۳۶ فر وا کس طیف یر روا

 سس ےس ےس یو کز یر سس ےس ےس مم سو س

 ۳ ر رو س۲ ی نا اج ۲۵ یو طن تا سر

 فرش وپ ن ےک اہ یک اچ اد ءادعا ی ان هه هل ۰ ۳ ۲ تب 2 ےک کی صو



 ۱ ۳۲٢

 . ےک ترک ے در اتن یض یک ا زنا ست ل لت `
 اا ضال ےک نیک مام ضیا ما تز یر ددرد | هند تت تت ا سر

 کدام افکت یار لم ےک جے ےقینذرارقز وک کل تس ےن وین م لس

 8 ردد اتوم لکا کن رات اخر ک شوو ع کک اتتد

 ید کے نکل سوز دد ےک ین تر رگ یکے سفید لری لا

 لاو تنلاخم کن شرم )اھ نس ایک ہن ل معا کد زن کسر رب جیت نییوض

 ۱ م ہد گل یگ ۱

 شنا رپ تیر ںی ردم کد ان ہر اد ےک ٹپ فرص ( مر

 کی رتبت اے یاس( ںیم طاوس ےک ٹر اہل هو سیار سير اتر

 وَ ال یم مکر کک ار ےس تشکر اکر تط کس اقا ی قفز یخ

 ال تا دان وا لض ےب یر ریو بیج اسی نم لس سا کین لات شد

 گن ت عمور ارگ ایفا شم ادا ۔ تین یم ایف دیت اط

 ٹا کیو انتریعب هسریجب کل ولصانر دا دب نایمرد ےکن فردا فعل یہ انکی اھت

 ےس ساق نایمدد کات ن ارو | ويعو لا ند تعسو ی آو ایت ل )را ییا سج یب

 نر تبار ببرد )اھت انب عرب ےس ل ناق ےک ماکت نده یر بخل 2

 ان خ بک لا اردا تانالخنا نامر دین روا ےس ایقنروا

 ردد ا ںیم کد اب بیر بہا ریتم ابتسام ایر ھر

 یلدا سیروس لنت کم کانت اروا لالرتسا مم ےہ . ںیم لک زہ هد کا نیک

 جہ لر باکس نا ( گرا نرم ترمز ہک ےھت تھک ترس مرگ

 ۔ ےک ے ام ہ رر رش نار
۱ 

 مرگ ایک ادرس قہ کیس بن نے مالا ا پا ان 
 7 کک اب نکا

۱ ۱ ِ 

 هوم لک ن ارت یر ےل بر دا رمان ۹.7
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 یت کین ہداام ےک ےک اردا رک ند سیر یم ہر الل ا

 سوم اد تب درو ا) ےن بس ناو هام تک هز ران

 داکار ایر سرشار ما ھ7 الملک

 ٹیگ ےک ےک ےک مو ارد ا ںیکیپ یھب مد تی ےل ےک ی وقت

 بے ماما ےگ ےک یم سیل لیتر یک ارد ابی

 ا ای ما رک یا کر دم ٹاس ےک نا

 سس ںی و قلع ررآ ےک ال ید شنی ما بجا اگے اجور اوز

 ماا اتم تعا ہدشر ايتر یہرایگی کن تایید ےس ( ا ارج رت اب بس

 وت ا یکر رکے ےن روف اربا ت الط ےک تب اج اکا سا ےن ڈی لا

 (نیکه سرد ر سا گرل ےس نوت تل کم کروا پرش کا

 تیزر لقنوا بذات خب سار یہ لکا ےس ےس اس اگ `

 تیز و 2 ا رک باطخ ےس نا ےن ینا م “ورا را

 هو بکر ؛ بز لار ان روش تو ما

 یو ماا ساغر باب سه
 ایا: ایابرفےن مانا ۔ ےس لید :اھکے لو ب لید ےہ ار کے لبو

 ترت وید ۰ اکران وا 4 رکنا قید

 روتر ا اسب یا ےس نوا ےس بانر بس نا( ےس ۱

  7ارم با + اے م اذری ما چ طلا یر یکتا

 ار( فیس "نا < ای ار یی ےک  Jfےگ ں ادب ےک سا وت:

 رکب ریہ یار بس ےن سرایی سخت او لس با وا اف

 نابن کیی ےن بس “پسار کب اؤر اهر ها تسرد ا

 ہاکی دم تا 9 ۶( ےہ لگا دد با اک پا انکم یر : اک 0

 ےہ مالا بار (ےنن اروا اید رک در هر انس ےس نار ےن



۱ .: ٠٣۳ 

 سا 5 اب باع ماما: ےک اک اس لب بنو د ردا یر 2
 ےۓ پآ اي باوجار اپ ید اف ماس ےراج ون حایب م اکے نلاصن ائر

 راہ ےک سٹ[ ایک ماہر ےن یس مال :ایداب طاق ےس

 ےہ الغیب اوج مر سل رکی مد رجب تا
 یگ برج ای : وار کو زن ابن کی بسوو طب ب اوبعتروا

 کیا ال شپ اردا ؛ تکا ا۶ ایا غ بسم ا وب راب ارج لر هد

 گل نا ددر و الو کورٹ انم ےس نج پ ارد ا ایک رانا بار بسی
 ابیلار کرا رتا ےس نا تاک نہ ےک سس ارد ا باح ےن لا ےن تب

 تقم رک ےہ وت ںی کاظم اا ےس ا: ےک کپ روپ عزز ەد ص

 ا قا نا ےئ ینا ماا بت( ےپایک  T2گل یلو نزاف نا:

 رهام )سد ںی امیر ش ےن ںیم چپ یہ بار هدر کا
  1روا ر اہ ے ںوتر و م نا لخص ۷ 5 الت کت افت

  ۱دا ےک یک( لیل درو ار د لوقم کد تر مم ےس ںیم نان ط سرت

 لان آس ارت ضمیر ےب جبہ( ایر سکے ںیہ ا باءا)

 اچ رک کسی ایک اب ےن مھج) چپ اد باک ہں
 ےک اچ ادرک رات ابار ےس رعود ہدالخ ےس دا *

 فلانا فلت شست واج تے فط کت زمی لطم زد اف میس الب
 کم ا ۳1 الو ۓل ۓ گرد 7 ۳ لر ہا 7م ا اشسارو اراز دہ یر

 دو و قند سیر حر تسر زرد | بیرطو بیم "۶ ےک اثوردا

 ور از بش کر ره د اید ےس بسرپ ( تنسو باک ؟سپتنروا قو هد از ےس بس

 سا ےہ یک اب و قلت ےک دیا مس ما | یا اس ال انا تقی

 ہت ارز کلام اما یک ابال + ۱

 سس یر رضا علا ہی 7



۳۳ 

 ۱ ٠ هدست هز روس

 ورش ماست ید خوا رکے تاب وک ان
 یک ےک اک یا ےئار کن یز مات اردا دپ تالخ ےک کی ) ےۓار یکالغےز ود ام
 لد ار پڑے که افلا یر اظ ےک تنسو ب انک یو انت ڑلار رپ تالف
 تل رکےن رکے زاد )تل کہ بدن کتیا سر
 . اک لا یم زی کر سک ہد مہر سا سنت یوکے مل تط کک
 ٰ یار رو ںیے راب ےک نه نب تیر وا ر ے اہ سس اس یا زمرماز
 ٠" ۶ ںی نایت

 ےک( ںیہ تن دا یار تردد گرفت یم نرو نا

 ین نوت سنا بج  یکرگمد روز و لک شرک یز لک تیر
 رر شرم ہیک یارواد ےئاہ ت سارک پ اج اھ مم

 ید سنی ات لر سر یشن یا ںیم ےک ےن یک ۱
 رد 7 ارس

 یارو ارز سنا گیرید لک و یر فو تیر ل ہا صعب ےس یم نا! ا اھ
 . روتر ےس نإ ےن ( تلابجر داد تا ما یکن کال نان تادا | نیٹ سد

 ښود کک ر تنر زراعت اف ی کد اک کا ںی ٹک ار نیغ ا
 رب ےک کا سا ےس نرایطد ےس باص بک سیم( نورد کنان یا چا ار

 نب فرم کم لیکس لو رپ تاک کا اد ان ان کرد یک و ضو
 گر مستی زا یوم تیره | ند. ی شمار
 اپ تو کو رز بروا ( ۳و مع بز ر کے اپ لا فر کلات ا)

 لمس یی ڈ ت اسار ہل ت اط ےک تک یم یر رن ںی رم
 دیدن اط رک ام ےس اے رام عسل ویو رک : ےہ گر کاک ف ده قردپردا )بس .

 0 ۶۶ لا
 ےہ ہوس



۳۲۵ : 

 نیل اش بم چ هنگ ےہ لاس ںیلاچ ےن تر اےک شا سر
 طه ص۱ لوسر یخ ےہ یب رع ات جیبی ب لطم اک رف کیا نوا

 اور نر عم لک لجن کت ما نارد 0 * سما مری چ ولصل الت نلحا نع

 طلاس ترم رکا 2 یاو ںیہ مے ےک امن ند ےک یب کت لاس سیل رک ی

 جرات ند ےک بے هی ان | لی |لوسر کے یک ثم روا سگ قلع لو

 نیزان رج ند کردہ ڈر کے ا از سم اگل روا غلع سر مس )دم

 ۱ ۔ےس بحوم اک مدرک نر رک
 یھت: ::تیع لک یر ور هی دار یا ے شما عا شو

 روا لصشا لو سر کا لکی (ے تلا ا ) نح ےک کر یض ع ضن شاک ءام لرل ا سل نا

 ایر اهواز مع ےک باری ےس ناپ ےہ رکن تی "لو هه ےن دلع

 وو اھ رک سن ہراغتسار وطن) ے باکس هاب ابشر

 ۔ےہامار عم ےس سرکه نآ

 “الا e ی سرد عمبحاص ترحم کا ےک حا

 نوک ید مر باور چس مک ایکاک اے یر گم یو 2

 . ( ۵ آتی کے رسم یترک ٹر گن رکا اھ نی

 هی ںوف تي سیب وف ےب ام فی کج طه
 هل شا ادرک قت اط ست هرس لات باک

 سنگ وب کی یک تقی رگ ات سا یک اسلا نسخ عطر هل
 ناروا سگ ہیک < ۱۵ س ےس ۱۰ سر مریم اکی کل سا ہو کا ایڑکس آں

 گر آپ ان ت اتساد دا ناو س قات ےس قرم تار دا فرح نت یک ترک ےک ا:
 هر مان کن یر ثٹرص یار کو درد یگ یا یک ننگی اس ای

 تم ناب ےس تسیب: : الہام کد اک سار اھ ر کرچکے یس ٰ



۳۳۹ 

 رد رتن تترد یک زی عولا - ماو رحم ےک مس کرلے یی مارکس ییا

 رام یی مد ںی کت نھی ا سس یس موی رک ي سما
 ۱ زی سا صحت کس او سوگ رخ مانا یف ےس

 ںی ترک ارب روا زینت وم لۓ ن نم ےن اھ ان ت بناتے ز ول اوچ ںی یب ترت

 بلب نآد دا ںی ے طی ںی اب کیک ا رر ملت کرار تدوین ےن
 - سکو ددا ےک آکا ےس بس ںی ےن اگل مارا تر شرح

 ہن نا ارا یاس ودع ےس تسب ےک رفیع ولا کتب ی ( ۷۱

 یاسر 7 اکے رک سام تیقفرد | ةع ےس ۳3 ےرسود کا | دم کت اشآرزا ی

 ۱ مور ران ےس سا ںیم خد گچ ضاقن اک ڑی سا رد ا تبار اھکر ید

 لس ہو وز ےس ساک ا ماع لوبت س اب لاس نت ہل ےس ساس تر س ای
 تک کردا چاک سیم قطر سمت [ںیلدےئا ہد نا

 ۰ هم ازواج دق ۱

 یه ا 902 تا یکی ہت

 ےک ست سفت نایب یہ چٹ مک بت اکر ص) سما یھ الم کٹی اپ
 بتا عترت اس تا :| ےل امن وکب ولت

 سہو فا E ]تی د کوس سا تا
 ہور ایران ٹ راد رل ا اک ین طو سک تله دا تار یماکمالسما سا وا اروا ( ی

 دظردا ل ەد ۷ل زیر فن ے کرکے ےن ار ںو ورس ےہ فرم کہ
 ما لبلد ںی زات اعاده

 شس ےس ےل ت 2:7

 تک سدہ سج

 متک ۷ اک رن ان از اوستا تو



۳۳ 

 مه تبار کر الرا ںی ملح نایب اج ب اکیا نر امر یک ان گا ع ںیہن اح

 ےک تب افد یی روا ) فات ارر ال اترو ی خر من لقا ارب زض ےک

 دوخت تر سل هرم و تعهد ے٦ ایل اقا ےس وی ھلو ج ںیہن

 -: ہک يا کل قتل واک اع نبا تزحےن
TTٹری اتم ےک ےہ  

 ےن اج یری یر سگ تار : سا ےہ تر ےس ارگ تی ص( یم نشو عطروا

 لاد این ںیہکے رسا تا س رصود کا جلو اب ےہ ا ےس زند ےک

 E یز( تاچ ار تردد آه سند ےک اتر

 بک کفر دا ) ےگ تابع کا بار تے میل زاد ب ےک ا

 ۳ ماما علت ےک ت احسن اد تهاجم او وت بنر لا ا ان اھ یھب اک

 یس لرت مر علت رک ا سد لری حمد هوش تک اتا(

ep)میلا ۱۵۸ص ۲ روگ ب اہک ۓ ےل یعف) وضو وقار یو ںیم سراب ہک  

 هتک ےک مے وی ماتم لا ےک ماع لو وا ترول ن اش ت جنر یش ما را ۱

 ی نلت ےک تجاوز ) بس و کن نا ے سج

 نلصتنکں ارات قر ں الگ روا وسو تس رد یک طس سی ساب یاب سب 7

I2 AIS EOهرز تارز نر  

 از 080 ! یب کر اربع مان اکن ج قلعت ےک گز را اے ا

 ان ےک اتے رک ون

 ام ہی درس بم انا که بس ته :

 ۹ تای رز بجا

 5 مات ر یو تاک اوکو ۱ تاک رک ئ ا کے تقی

 ۲ ۳ ۲ IEE خاب ار



۳۲۸ 

 سک لتا ورب دوا نی یکے و

 تگ جد | سیل صا روح یب لر تاپ ضد ےس نوید کار درک
 تاب تقی امت رزم لر ےک نین لر دینی
 ۱ نو ںا 5 23 ر نلعت ےک مس اب روا ست ییپتیفنادا هارد ا

 نا عرض لا اس سوا کم یخ ق یک کا الع ے او تیر سم
 دا اھ ایکت الف ےس ءال نہ زهر سم ج ھت چوپ ککن ا یه س تا !ضعب

 ۱ کا یاسر دا ےن فقدان ےس ہہو یکت فلاغ کر عربا پاب یک کم شو لر

 کاپ اف نائف رب "س تسرا شد شید اه اتکا هریقع

 هر ےن اج سین یت اج آی ب سای تا سیل ہک ایک ایسا تع

 دوار طلب یکی وتن ار ادا الطراد مز ےی ا نک ںیم ترکی ڈاک نار یکن اس

 کرج تیل کی فک ت وتر فط یک ضم سرب ےک نا هدرا یت اوہ ی کر ود یب دلج (ینظ دو

 00 و ٹل دوا تب لس اس سینا تارفح ری

 نم وا تااد تنای لو حو اروا کے .. اب .

 4 ea f لر تے ر زلات 00 ر دو گر ۱

 ایل قلب م ن ا زط2 لس“ ۱

 سیم لسا کک مد تر کد ارج اف رذطرا ماما بج یه ورک

 ےرز زیبا کک کارو وہ راکٹ ارب ںیمےراب گیتار( ےک مات
 کلا نرم کا ےس ی ازدا ماد اقا ات تام

 1 کرام نت پے یو تل جا بن کا اہک ای ےس
 ما ضرور لام تگ باک لڑ"

 ر ڈبے رم ےک یمازو درک ورش ےنرکن ایی ےس تردا( اکا یر شپ ترور مروا
 تنتابا ےہ و ےس وف کا اکران ؟ پس نوا ید , کل

 رگ تزيين ارس خا ارق وہ لم ںی قیم



۳۳ 

 فوق لس کر ہلا نا بت اگ ورک فایر اف نوا وشو یہ ےیلارو ١ اگںولم

 7 فو تاقالم ںیم مرا تک شوا ماءاردا ی را ماا یر ددر ہت او لا انچ

 ینا ما سازد ماد ےن کرابلا نیر کن جاو ترشح امو گیلاس نادا

 كسقاتداما ایک وپ رب رکو با !دزلدو بحب کت اتا یر ا ۔ قار تعا نل یکن اف

 لپ نب لاتر ام ہا کن ےب ر الخ فر ناو ث سکس شا: اکے کیلا نا

 ۰ ددزئے سادا )اوور ناس کس فش( ربا لت وات نیسان اس
 اقا قلعت ےک سا ےک وج ےہ سپ ےک ا لک ات اکے ال ا اگل دمت

 سرب ست حی | قلت ی کلا ما لن اب کم ابا

 و فا ریچارد راک کرک نا نایب ار اف ترا ےرمودروا

 ۱ ید ہیغیع ب ناس ء ایش از و ا یف: بلک ما 2 یا ںیلاد ینشور ھی یر و 7 لارکا تل ات

 ںِم رند حجر ابنک اوقا داضنشرو | ت لقب سلسلے ےنرکم اے تار نیلع کز تھر لا ےس

 رن ید دس ینا روتی د وبا ںیم راہ ا یر ارنب بیک روزا. ںی لوقت
 يا ہد ہک گم یک یوسی ول اد پآںیم نا یاب کل قن ماب ما رام ا اور

 قیا رے تبسم ابو ارگ | نب ییز شکم وج ات یو یب لاخر لب ےس سا 1

 با گم اد ںیہ یکی درکب وش تط کد اہک ن اتا اور نو رب ےس ضط یک نشو نط

 - جیت ادرک ںیم ناپ گن ایہ ياد ککرکب وس نر ابکر ما نا کيفيت
 دوا گا زدا ماا ےس مہ مل اِس رب تیغ اد ڈی لخر یر د بسا ارد دز لب
 لی ازد | ےس (تراعت ی جت ااغراتردا )تافالع رے ایکن ایہ ھت او کفر

 . جس اتنا گرد زن ےریبباازبا یوو ایک جب ےک تاتلیس

 بوش ز اط یک نرم کارا راڈع هایم نا سرت میصواا م ارج اک ابا ور

 ےس ںیم تان ںیمرخ آہ کن کیش لطم ںی سما روا سل نی اج اک
 ار کل ضمنا ںیہ گر یت یکن اروا ها بیعت زوے زی عو لاک یارو



 ھے

 کدام و ہک و تلہ تر از سا لاق تیروی دے اپ تارا

 را پے عا پارکےن ہرگز رپ هاچ و کر ےس ےس تیک ۱

 تم ت انلاد تارطا ارو ےک یر کہ عربا کس ون کشم

 تیپ اسناد او سالم یکم ےس ںی ںیہ اردا الگراگ

 2 قطر دار ےس طق ےن ےن اس ےک قا سینا ںی تودہ

 تاک داف دا اے نبقطرو از ےہ امی استون ےک ناروا

 ۰ک کس ووت ےک نیلا ا ہم امام از سایر | ( بورس

 سجے زنا روا لغد 3 ہرھ یح نیم دانم ازم

 ضیا ہور ب ےک ےن ٹن ار ے ا اڑ رکے رمو گه ہور تک

 ۱ ۔ییہ گنجی وزعموک

 ریزی بیت زارا ی لک تاب یی روپ کے ل ناجرگ اتاور ناخ ناو

 /ا2اطایقماور تادا سوارن کفش ییا ےس ےس ماس ا ءاہقنرد | مابعارالع

 ےک تماقفسا اہ یل ط ےک (ںیجلا بام و نکا فل زہ پیش

 ۱ ۔ اس اب بل کر جا کت افا عا

 |( ماد ایم گراد هست دا کا سا

 ' گیس ار اتو حاب :رلآز ایمر کس لزاود ید ناکا ی تاتزلم یکڈینعوا

 ت ای ارت روس نب تی ۔ هست سو سا 2 بز ےس ںاہو کک م ماروی

 آمر وام ناس ےک زیا یم: اپ بج کو جسمی پ دپ پا
 ےہ ہین ایہ اا یر مے راد پن( سیم

 دلار کینه حر تر بجا ستاد يا کلام م اردا

 کتب نیک قزل ا در رگ نا ےن نرخ رج بهر یکن و یے تاک

 لنو آی ا وکرم کن و

 ر الت ور زر او اروا نو کر فا ۱

 لر سض بیا بات و:



۳۳۱ 

 نیز نقلومے رب ےب ےک بہز لک اکر نور انس( تسارو 7 کام ما

 ےس کلا ما ابد ٠ت ےس رای یدین اکہ کتا مارک ایک ارعا اکر ا سا ےن

 - لو ید تابارج فلم ےن لوک اےک سا /ےہ وقف ع رورو | سیف ھول اوچ ۱

 ار ادمجلا ۸۱,۱ یا

 ایک روا بیس تلاھیکب ضط ظفر ناپ ےک ما: : کں یہ ے رک ابر ذخ اکا ےس

 ےس نما 0" ی جز ہورواالق ام اک

 : ات اچ ناعم ےہ ارد! اتکا مضر سیلو وو

 لر کنش 1 ما یر تام د ۱

 و و ما اچ ےک فتیدح ل باکو رف ید ے لودر اش نآ ےک کا

 - صرف تم تار وبا یہاں وک س نا بہ ےئ سہ قن

 گل اون نا فط یک کا ماں رش یکاط ا ےس ییا سنے ۳
 بیک رگ تیتر اردا رقبا ماما که پس ایكرواے ای الّب طلقو آتی

 رکن اروار سکس اعا ےک ہو ظفح ےک نا ا فی من یار ضعب ترم ںونٹ

 لدرس ا ےس معقاو سا هو ںِ تو ےک وکو د کا چارو! اد رر از نیو نورم

 س تر عا کن اروا یت دفع ی اتتا کرا ایا نر لک ما )۔ : کاکڑ ترک

 : سیده ما صاض ےک فبدلا کرا انا نیا نال اھت ساک ۱

 ٹوک ےک ل اونا نک مت ا تس ما ےہ ر

 ا | ےک فاش متاع رخ ےس فیولا
 و تاش ما کے ےل ا ںیم بوش ٹکا اش ما جت ےس صو تمیز فعل اوج سن

 ےک ارپ دج مشت قشر ےب ا تاند نما فیفا يا | روت یتوا وآ

 گرد ا ساید زط وک کانپ ا اروند سفر اس ماں ای

 کاج کو زخرب ارو١) تے وہ فت او ےس یقفَقرو ار تف ییزعولا مزا سس.
 : ہنر مک ایک وع دب تے ےن دیس یک ترے مل



۱ 2 ۱ 
 4 یار عیب از نو دای اسیا کا سکے نک
 ۱ غم سر یر رایت مد ام
 : ےہ مامد صافرز نابن وارو وَ

 هد ددر ہک عو ( ںیم داماد وا ) تن گر لصهقف | قف لایع س ان

 ۱ - با نیش نر.ینینم
 از اک عا یھب ےن لشکر ما | ۱.۰ ی

 | سل نا ایما ےک ےک
 دلا کلم پلا ی و ےہااروکف سواد ره سر | )علت اش
 در و رو شتر نو نیر ت سولا تڈ

 لم تہ ما نیلا سنتے رم طاق ثالث فسوپ ا نیک
 کے ین... اد تاوفس فال
 ر اکتفا ہد نام اچ ےت تکی کد اطم پی انگ اما ا ما
 زور بعنوان ناز ؟ تيم ںاہکپ آت إدا ی
 کر خس نعرا ماا ترا ما کرج کتیا

 رےتکؤو ںی ساب کت ینو ا تاز نا ہکن سلف ےسراب ےک دام قید ا)'
 ار ےک ےہ | هر سلام تیره تساوی کرپ لوق”

 ےرمدد کا لرزردا کرے روم اإ لالود ۱

 وار قا یش ماگ | کرو اب ےک یت اف
 یز سرم بم فیض کھ نر کرا : ا ا کلر قرز نیا

 ناسا ےک ر ورھر دا رح

 طی مر ما سا .ےت فل لا ےس
 يپ تنسو ترع رعب کنا بار

 ین سر اگر د ےئل ےس یرادہرا یی اشنا کا رسک اورا یا تم کل است هل

 ۲ ۔ مم س یداقلا تسرپ ۵ ةریس اقا نس 11

 ۱۲۱۸ س ےیل ا بن" ر



۳۳۳ 
 لال انس ےس سار دا) دکر کس کرک ثریا ما تار کس سا لے بے لام کر

 ' (تگل ڈرتسا لبقرواد هتل وبتو کف یر سا فردا تر, نت تہ ںیم را (هفسرک
 ۱ ۱ ۔یھک لر زر لو وتلع- تیرع ناد ارد نر ےن

 ۔ ایگ جا ایر عش رن لی جم می سک کد قر فالو تا ترا
 + ر شرا کلات م ےزل تصحیح

 تپ سع عن اهیلرموه ةهج د لكل

 ےہ ےئت )ہہ ےہ ي و و

 e ارز دار رقم سه عسکری
 َ کک ا ادا

 نرم رج داخ نا رگ ۳
 , ےس چی ےس ںی تار بیس اا AZAD ا 0 11 تا

 مہ کت بیضی وا ما ےس ںویقم اک گلاس بشید اس پا

 ۔ بوش ترار رافا هی اه ا ترطا م مەا 9 2 پا سودا ےس نط

 ند نشر ادر کشی از وت قیقح سا ںی »تن کل غرم ےن مد ہک ۱

 ٹرام قلعت ماکعا صور مکے شو کت ناب کیف اکا طی فروع ےن نا

 امیج پسی درک چوکی ا س نقطه ندا ںیہ ید لم ںیم تی اع ار ذ رکنے تا
 اگدات#ا یر فو یر فم ہو ےک وا یو ےک چر لک کک رم اخ پاک

 زین( اس قو تو بات وب کل و ا قال لام ستر سا ۱

 نا یر سا ےل ےس ےک نب فرد ایک ست وات قیقع ارم وک تر ےن

 هدا لر نع تش ام : ہک پی اترا یف بات سن کے ترس رک کد یب
 ئجے دڈیزح چچ السب ( روٹ آن رپ تماس, ثریدرج) نیعلاو سا نر ی عوابف

 ٠ یم ںی تال “باطن جوا مال سو ساکت یک یاس کف قن وک



۳۳۳ : 

Z4تط کن ا عساس ےک دوستم اےس اررا اس 1 یی نابز ہد ےک  

 مدد کد نے ںیہ بعز ہطس او یک کرو د ےس نا اکی رج کس ےک بوس

 تنصر طی ا» دا . سقم “یررت "هد کبک نوشت بل دا

 تما یک( یر دمت نر خنک درگ کج کن دزد افا

 هد ںیم ہاھیکں کوکا همت مون کم اوک) ےس ترو | تی رگ وو ںیم لایک ۰

 هلاکت رمت ےس ےہ ار یخ ا تحت ےک ضر او تاش اقا ںیم نیر ےک ا

 : ۱ ۱ (ہلدابذ ابعل ار

 ن | ںی ںولکم ےک نیطز ےس دررد زہ ےک تاند اگر دیو ۱« تاازلاروا نات مانی

 یا ماتکں ود اس ےس ن ارو | تلرلزص توقع ےک کر تنگ

 ٠ ےک تقاررو | تب ےک سرب اتم قو اتنا بش سان رک

 ) ارد 7 بن ثر ماد ارگ مجرم کن کت نایک وکو ترور زر

بل جم ازل اد سونا ھت ےہ نا تامازلاوچ ےن ن فام کف ینہ انکل
 

 تی شو مز زط کا ت تیتر د یا کالا یر ا یکم ياد يک
 . لوط ابضا ےک یئرشممںاکح ا ےک نی ہم طا ترط ید درو | و ےئل نال ان یک

 ترم د ےس درو تگ 3 و یں وهازلاود یا ۔ںہ نر ت لاردا تیفف اے

ے ے مرگ س ما الا تکا ےس ںیم نا یھب نے تشد شین م ناز £
 هد ات

 متاس ان لوپ لیتا کش شو رپ تابش کوک ںی تنسو ترم

 ۱ ۱ ی کک ھڑب پا ںی ٹی کل طے
 ےس ے ارم ےک شیما کے با 1 : ہہی باب یھب کر اوہ سود هر

 ےس ار نا کر ٹی يا گری ےس زد سر. ےھت ( نت اد اروا )تسد تل گن

 ی دم فساد یی
 نا دد | ےک الجزغا کر کن اروا ےگ ںی روگ تم زاد نا مک لی

 دقن کن اى: سہ قل روا تیا رم ٹا کہ ین اوج ےگ نیک رک رب نرس فافخ

Mm. 



۳۳۵ 

 . رپ توم مو روش دت ےہ دانا
 تہ و ےہ شیلا دیا یو قولا ایک دریم عا ےسراپی دانید ب دا ر

 تارا ردع س ےک نا کیپ ےت اگل از ا یب تہب رخ اک
 و ؛ےت روض ر ا تیره تاور ہو کے رد ۱ ات ارا ےک فو در م6

 فم دحل ] یف امتی ەنینمیلا ن اک: سے رک قا ل وتی گرایا نیا (ادھد س

 تټدحلا نم ن ناک: ں ترک قل وتی کن طق نہا ۰ ( سم تی زی

 : سش ےک ت لق لون کن ال اررحس نب یکی ٣ ےج یاب | لک س ٹر مرت رنو لار

 لوتیب کن تن یکی سر ( ےگ ۃ ید آے فید ع زینب ) ٹیبل بحاصب نکیل
 ہفیلعربار دنع لات قح ذر دح ا نمەفىّیح نا دنع ناک ش لا : رو ےل قن

 : یہ ےک نقی کل عن کا هد تیکت ایرو نس نام اکیا
 وا نیرگیرلا 11 ( تیم دریک سارق اپ کیف ۱ثیدح کد فط هل سل ںی ١

 ای دح نرسبتو مٹر | نس قبح ) نع یدان عيه ج : پے کل فن لوت ا

 ںیم لورم شی ید آے سیم نج ںی سٹی ٢ ڑی لکیر رم ےذیطولا) ارس یف أطدنا
 هقیح لب ع تبتکام و ںی ےترکل قل وقتی کق ار ا دع و(" وہں ایلن ے نا
 ید اموات گن وزوار ےہ ورت ےن ںیم یر شعر اذیت هنع ایدرب ناک لاج س هبرشکدل ال

 (.ےت ےک کت ادر شیره نیواک ےس فرا ناز ارج ںی ل ارشد ےس ہما زب

 معو اراد ًاغخا اٹیدم۔نیسبخیرر دنا :اںیےئر کل نل وت ی بدل اولا مر

 د( یک ایطلف یس ناک یھ ا تیز سا ۳2 لکه ۱

 من رک اوا ہى ےس شیر ہم ( نا ہک تیس اف سر اے نسل

 رام اولا نا یو درخ ےن نتت ا مس ما ن دعا لب انذدردا يا

 اسد گر افتتاح روا ۲۲۳۴ص۳ )س تکی بیخ امام 700



۳۳۹ 

 شکلی یکی د ارخب بخار یکتا ادا
 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ نرهاگ

 ۱ ےس فسا مدرک ار شی هوردا سارا" یر اتنہںال 1 زاد نیل اف ثررعو تنس رور وا ۱

 ۱ ےبساوا عد ( تفلاء ایر گیر اس لت رک د تنا یک ےن ن افرول ض خلو | اب

 راه هارزا راس یی ےک هر ےلکس ررتمے سس ات ٹا اور اکا اسم

 سس پتو دات | لیتا زد | فیض ےک ل فرم ےس ۶ افلا گه

 اب میس دارت ثیداحا ید م ےس زا لاقیام لع تغلپ هتایورم نا

 سس ما اٹیدحرشعتعبس-
 انب ےس بس ںیم زار سیره کار خب اور ناسا

 : ماه انکں وتل ل ےک اکا طابذت اروا تالیصنت کے تن ما بم کیش س ا

 ۱ (ےہ ی بلک وکار لیت یک نٹ اسٹک سر جز ےل | ہد انے بس ید باز ین

 کن لاو ےنرکٰل یب ساروا لاو ےۓنا ےک ا زخم اوا تر چ کن مزه درد

 هلی ا سوپ د ار مس لک کٹ یرع ساک م ار بس گںدٹدردانرت

 وکلا لوکس اور سنسوب ی قب ردا ۹ ےس رکو جم ت ابی ایک” ںوہ شر صوم

 ۱ ۱ ا ا

 ۱ ے 0١0327
 000 عاجاردا تانا رس ا۷ا بس, فردا نیل ( ١ ١

 ےس اکا و کے طر ا بیان مت ںیگز کر اے ڈراما

 ددا ېپ کک زرازپ دادن یکم احا ثیداهار اپ ائداع جم یر اپ ٹیداع | قلعتم

 بز نم دذیح اة رت سام لب یل ا بی ات اک حوا.
 ۷ ناچ لمت ہن کل اتا نا فرم کما ناروا کٹ بل ادریس ی لاتا ن اے یزو



۱ ۳۳ 

 الل منی ضب کج روز مرآ مگا ثب داع اورا انہ لدرازہ ر یک تام ے ہزادا ےس رم

 داش ںوھ جاو اہ سیا الا ارج( سی یر م اکا ےل ےک عوار ےن

 یکے کراہت | ٥ اناا ےک نا ےس نیم ترس ددرد که رپ یک رشک ینا یک
 شوہر اید ذذ فعل ےن وا کوو کئ یک او متن اس کن اروا

 بج ایک اع ںویکت قد انا یر ا٣س یر در ی فخر ۽ لیہ
 ۱ ۱ و تک دین رک س ے رسم کت راع کب قن سا

 منا کس سی ور ہد ےک اطا یا ےزینعولا ماا یک ص غرب ۳

 گر یبز یر( علاطمرر تنا وہ لک ےک یاد اح | مکس ملانیا

 ل یاس مئات بش طب نوک الا فید ا مات ناوت اکر سسر تراش
 اعا رخ وے ایر ہفینح ا ةلدا ف هفشلا ہہںل |[: جو ایر ی با

 , ےن اومےک تد اھ | گر گیس ارتخا اکے حل او ےک نماد یر اہ بان ےس

 تان کی کف یدحس سا ےک نا کب اتع ات ماما ای یف و سک ےس فیل ایک۶ 4 ایپ
 ؟ںیتو لاییدغ ےس نا بو شرع ر 1 اددا توس لوس 4 یر اھ

 ںی چیک کا بب لقب گن نص ابتک ہا ےن بیش نما ر

 کلم ن الط ےک ثرداح| حب س اسم تک سن ولا کے کی رن ٹاک الو

 بیش ا رله کیو مت کل اتکا

 رل هک لک یدع تفنگ تام ےک نایب ےک

 `( تدبازپر تإ کاڑپیرآپب لطم ا۷س رنو سیر بی سہو سی ےک عج لام وج ںیم

 ۱ یاد ںیم ر ےس نم نار و ا ںیہ فاوم ےک فٹ رص بس و لون ذر لاوہ م

 دارت اک للاسم ںوقن ےسززعواا نام ےک ہزارنا مے جدا سد رو فر (سآ 4

 ۱ ھگال ہرا دارن کل اصن تلاطہ ےک نج درج تایاور سیما ہک اھ بو راز یار

 وار تراي کل لا رح اب ایک( کہ ہی بل تف ارو وآ ےہ نو کج

 نم بل صرع | یش آتی س ج )۸ ۶۱ ٢۸



۱ ۹ ۱ 

 یاس ارلا٢ لو دراو کیو اه ن لقت ےک سنا - ےہ یکن تفل ک
 اچ ایل دتا ےس نا هفتاد رو رم ی لاو ںیم ا
 بت اسنا ےن ںوھت | ے نج )تو هجوم سا ےک ینو لا شرع ورکس i مزارع سار

 شل اس (ہزئا ا ا رن ارگآربا اچو ںوراز رد ا ںوڈیدالت کن نا (ےابل الرتسا

 یگ ابن تیدامآ لکیر امیج جز مزال ےس اوت فید اعا قلب ےس
 ۲ سر تیر هکر و لس رو ام, ےب اج نو یو یت وقت

 قید د سبز کا
 داد رو | ثرصر ۷ 7 آکے ی ترش فی ناریل ما ۳ر

 اوس شنکر ارزی شیری مع ید ) ٹیم مطص نما

 . تعا ضا س ثرع یبکس خام المج ت ( ےہ باذن ام زہ ےک 2ز زموا اوک

 بشم مان | دن کس تیرو لری 4 نور (تسرز ر

 جاطش ےک ےہ ےیر نون ثیبرعل ار د فیر ضر ورک ظن 1 ےک ما ۸ ۲ ۱

 ثیرملاعرو شرم لا کس کن اردا ےہ ماکو ۲ لیلا مس پتا فرح ٠

 ہی1 ےس راتعا ےک اب ید رر ل ویت ارد فا پا اہ اھ ےن کد اتع | نایمرد ےک

 ہر کس یٹندادرد و وک ا یک ر هو رگ یه ید اراب ٹیدع نک ها ایکس 7ج
 یب انت سد یکے ٹی هیچ اج ایک ورق وک درس

 ناب وي دد !ںیک سا سید ےس بیرم غرا شمار سیو ما ا فر

 ۱ تر طرف کاٹی یار نام

 ےہ کت اد شرح بسط ات نیک که ٹری "تر نت اک
 زی عب تا ای دیک نا و گن ی د ای گود

 ارب اگر ثیدام» من ا بجے سطر 4ایک اس نیا او

 ذی ےس رہ نقل سج اب ایٹم سی نیناےن ںی

 پیدا ا.



۳۳۹ 

 ےک تیارر شمع ںیم شرم سلم عز کن فن ماعا |فیطبام۱۱( ۵ ر

 بکن ی بت رخ یداما رکو تار ےئ لوح[ ابن ےک یک ےئل ےک

 ناز ےن ںود رکےت نا ہے او هات نار نام کف نعت اط ےک

 روا یک ت اسے ماتا سر ر ںیم ندرت نر تلفن شح ( یوپی و اسکو یک

 ۔ے یورپ کک ںدرتس ہد ارن ےس سید ادعایکن جیک

 اه ماش باک فصول لا ما وت ورد اے بس یر ئاسو تازنعمنا

 با ا ود کرک م اردا چ هیر را بات مت تیبا عر ترم

 7 ےہ موت رلاو هعوفرطارا انس ا بب د ل ی غیناعا لمد زارد رتو روا فرم

 جاسک درب تا اسدی آن نی لی از و

 8 .- پرانح نشو نس درک

 یک ےن | یک مد سو زیور 71 ان یو 2 نا

 ی ی با نام و رنج
 .. لپ يد مس دو لکي د | و رسن نیا ٥

 یر بس نا ےن دلل نوقم زا ار ر نبر ام اوبا جاش
 ےن راوخہ ساک دین اسم ا عم اب ےن ںوھکا ۲:6 جد رک ںیم بان و بک اک
 بطلا باکس ا ی وه او ا یوا کیی و گل ام ا عم اہ

۱ ۱ : 
 هسرا ےادقم یک "8َ ۶ 7 ۱

 ان یارو رب سقم قیاس جان کو اک زن یا نی
 ۱ . یار تاتو ات ترک وک یھ تلف طی اا ہد ب ۲

 ار کی مو عد روا مرگ شوکیا اط ومر آیت اشد نم هی ںی لو

 باقر ید )قوی ماه و هم



۳۳ 

 اساس ےک ادر شرح هچ آه ےہ یو
 ابسازکر عیف ےن بو شاد تیحد تری ند

 ( فدا کیف لا ےن فیبر وب والس ست ےنڑب رک ۱

 اج کیا کن اں تم ںو رن » رر ٹی ر شیره

 ۲ ٤ ںودرک

 ےن نیرو ءالع نجم ےہ اهر تایفمص نت ردا س یب بیج ناسا عم ابات

 ۳ ےک ض جل ےس ںیم ن ایس ایک یاو کری دگر گه رکن ا تسفیفح وا ما

 طس الا تسروفلا پف نولوط نیا نیلا سقف ام ترص ےک ماش بل( ار
 نامی ادوقلا باک سام اصلا تر نرم ظذ اح ٹرک ےکر مملکت + بر ںیم

 -  ۔مایکنی اور ےیل ماارگف یواحا تاں .
 ۱ دي تم نام بالا اص

 هدرا ےک ےس سوم تسرخرسصدا شیره اند بک نرم

 تفت کد ابتعاد ماپا نی( دیماه ےک ترم 7

 را اد نک ےل ےک نام ابن راس ی هک اس
 روان ا)روا اوت ما تاقطرکذ کی مانا ےن ہن

 یو هیچ
 ۱ ۔:ں تکریم باب ںی ےک نال ووقع ن اھل رم ےک ا

 ارے کلا ےک تعسد ژبی رم یوم ظن پزز ط×

 تاور کشم ےس نادار اب ےک سا( کن ا یش دی ترب ۱

 ےس ےن کت یادر تر راس یورپ فدک رک گئ ۱

 .... . ۰ سروش رپ اسم فن سا
 قم مایک ن صدام بوس الا.
 تربت رض نی دات وف تی



۳ ۲ 

 ۰ تایر شد ساپ ےڑ انا )ښو 7 تار ےس ند شو

 ۱ گلا ترضحےس سبب سیب اھت 2 یب تتر ات لکم ےس ےک ےن رک

 تپ ت یفت ادر ت الط | جو سل یکن لکه سر تد١

 لونشیزب تفاخر وم ا کا ےس یسا) ںی یک کت یاد لر رفت تہب
 ن تتو اس ےس را شم ساب ےک ناس رد که سر شی ۰

 تب س لر طور ےس تار نو لک لا ام
 ي یل کت لاور شش ہد ا اڑ تہ

 سز کز اتو تب اے نج یک لقد ساو ر لا ےن اھن ارد ےک گا

 کن ا ( کک شعر ا) کن وید 0 | هرس ن | ے نلاعاصں از ار اس ر جوہر اڑ تہب کٹ رع

 کرت با ےس سجا لیتری اسم یک ینعولإا ےس رباط اک
 1 ےک وکر خد یگ اردا سند رجم شرط ترک تک ایک ذی لاک

 ا ںی تسرفلا بازی نا ی ےن نولولط نا فا نیدلا سسحش جرطان و وہ اپ ۱
 اپ شد ید ارغب بیخ پچ کیپ یکن ای 7 انسا کن اسف رس

 لب یلخرورواريتعق ارتس درک م کن و ت نر ص ل تس ہد کی یک اد
 ری س ہوالع ےک ور نت و ورتس نا ںی نسل ون یے حز ښ لا ع نات مور

 ( ب رنک فن
 ری کریک نا بانک فرار اتن اع

 یراحر تر احا ردا ےس رازہ کس نم لاتی درک کیت یا انت

 2 ٠ وہ لوس لک

 ۳ ی تابقعلاب تل لات ارنلعتےک ہر قع نبا طاح

 نا ے لاجر رام شیو وا ان: ےس نو فرید اح ےڑ تہب هرز یا

 ج اگ یض/ن ا کب ےن ٹ یاد صو ال بستر سارا نوک ۱

 تب ور سرج هتل ےس ت که و نب سج 2 ما ا 5 او کر ون نم ٢



۱ ۳۳۲ 

 نت دیدار باش بو سی.

 ۱ )ار هو اک

 زن هیچ رب ےل یف یت نایت یرع 4 ارم ےک قحا ماما ےس و
 املا ھچک پایه رپ اطتاسن اتہ اک مدح تل او ای گر

 ستم صد مچ مد ککے نایب سا

 ۔ںیھتںیرع
 ۔تہا رقم ایہ کن مان ںیم بال اربد یھب کیس حے ارقا اسیا ککے ییا ہداللع ۱

 ۲۱ ۔ا س نایب ے ریل ب روک یسروااوس کن درلخ

 ۱ “تار گول: رس تگ هورک سا ے مہر ت سبک ی کت راک کن درلخ نا

 تند ین ادا ادار کن درلمن نبا ےک تبول ا تایر کے یہ اکو ) ےس هزتسو اردت یک

 سرع یک ل سز ( ترد یه شادو وہ . ترص س ا ےک یل ارکےی زن لرب داس

 بساط رک اھ سش کج یڑ) ۔ےدتس ی دید 1 ںیم کیم واک گو

 ۱۷ - 1۵ سبب اظ ا بش ۱ ر

 رک حوا ماما اوم روپ ےےئ مم اما کو اش الو سا ےک نو دغ یکے نک 7

 اهرم یہ کت یاد ےس زند مان ساک ما ںی کد در شرم سیا هیتر

 نره 7 “مم ےہ نیر کد رکن ورع درس ا نو کت مادر ےس طس او ےک ووا

 یر روا ےجوت سا یکن ایہ ےک نور لم نا . ںیہ یو مشرع تہی ر ےس اعر لا

 لاو ں وخ ہر + مپ ےن زر لغ ن باک او لر ندوی کجا انک یراجوکا مسلس ےک
 IP ےس ےس دا ناب

 ۲ ربات ۸اا ادا تیا ما مان اما هان بات مان هللا `

 ۲ و بر ما دو اسیر سن ترم ۱ع_ااایلت اس
 دراز یم سا یی کت یاد یف ےک او مر راع ےک طول ںی سما کر اا

 ین ۱ ودر ور یس ۱



Pr 

 ادرار یر بسر از
 تا اس ےہ ب اساس ضرزحوب |ع۱ ۱ برنج تقی ہہی ہر العےکپ گا

 هر ( ںیم قف بتلا لبو ےک لم سم یخ دہ ورو | ںور وک شرس ین ںیم نا ںپ

 وم هر کن وراز از ائ سا ماگ کن یم ہاری

 ادا چ قرب نگری رو نا ور ا یب تقوی جر کئ ا مہ ۱
 ۱ ےہ یب تبان اتم اوو کن ایہ

 بخشش تخم یک 1 ےن ای تاچ ماتم سا

 سا نگر یر سینشص کے سی ِضلفہر( ار اتنرگی کن لولو نیفضصمہ : لا ںیم

L294یہ تہہ ره ںیم ڈرو | ھ ںیم وک ین ولا ڈک یم رگ رژ و اکرم تلف(  

 ا( کم نل درشاکت وص کال سا مر

 طنا اک اہک سرچ ےک ما ترهتب حاکم( یراخگدیلغروا ز ىج طلا

 7 تقیقحم وک ا ازهحنا (گررت رد |اکس لجں تب کت و اھم یلمےک زور

 ت0 ہلا دم و نکلی و شوق سکسی کر

 یہ تک ےک و وید

 ےس (+ھھ01 ۱ سر تر ںیم معا خب شمس یش اکر ہوک؛ نس

 ےہ ولے یرقدیسآر و | ےہارگا اب (ہیروط کن اھم لسا :تمحےک عاصم ایپ رج

 منش تع( کپ تکی e بیت ۳ اہے سرب

 داب سخا E O ES ے سیف ر

 2 مارک باھ توات کھ دس ارا لس تار دسار اد دل ۰.۷ ے یک

 ابرو | شتا یک ا ہر سیم ملاع تانکاد تا | یشن مالا ںیم تد ایت کن ا یب هتسذرردا

 ایی کروا ےھت ےک چ لاذ ایفای روا ہکے کس یسا سکے ت پا اد بد ےس کرہ

 اپرا ازای ف کون تف الفد یکی ف تزخر اان ایک نک ر تخ ۱



۲ f 
 ناں دوعسم نیا ي سا ایک س ےہ وکلا ےس توس ماگ ما نوک و من
  ۱یے مسایزو ار رک کل یار وحس نیا کا ےھت ید ےب ےس اوےنال مالس ا( ںیم سا

 تتر جم کدو “ناروا رک اسو ماما ےک ند ںیم نادا ید اک
 پا ےن سیکس ا ےرات کر عم ار ات اہک یز کیل ےس رفع
 ٠ شتر مال اصابت یکے ایا کد

 یی نرخ قهر سی ینتس ےس نیم نات اراد ھا اگ تريل
 ار ےنکرق ا .

 رر اہے رس رکن آے او سفج اس نزرقلا قل نادار |نم
 ربط ما نیا ہک ییہ اچ ےس ارق پایان ےب چ مررت لع و قلف لزنااسک
 تب نام تارت کد وعس نار تہ دبع ما

 ےک ترک قلعت ےک ورح با ترف ۳ ۱ ۳
 ۔ںیہہ ءاز ارز اب ےرم رکوع ۱ اہل قلم فیئگ

۱ 

 گرم تم شک کرد ۱ نیمار رحم روس نا
 هی جانچ ات ادم ارکان یر ارایه

 نو سن سرور ےک ت فالف کن ا تزطج ست قو ا اھ ہیک اروح یار رفح
 کور ایرنا درد ار عید مان ارت سرخ سا اس ےک ا ارد اد ترب انار

 ہے
 مس ںیم ہم حا

 ںیہ کس اج یک وو ا ي ترس ال کو کسا فی
 مملو ی اف ےک گو ہد ںوہد ات
 کپ يرن دور بم اذل ا دہ اما خب : جد تی ہہ

 “کان ے لومر

 یم بار کرن مملکت اوت اس هر کد گاج زره ۱
 ی ۷ هر تے داف نس تیمهای رپ



۳۳۵ 

 ںیقا ترافرد | گیل لس مس ووعس نوت مڑ تو کا لات اضروا ءارفا ر( یرصو ےس

 تال ارادوک وک بر ےیل تره یب رک جت اتے تک ا کارتن س ےک کتاب کوب

 ۱ ۱ اھ اار ےس دوعس نیا تپ ان

 ات ردا (ٹیرم) رر م  اهعةيرقلاءلهتئلم

 ۔ےہ ۔اھقنر

 کار ےس سیم رنز بر

 چاپ تا نر ہی تسوس سا

 ےس ل قم کک ی مس | یل ت رطح دعب که ساب ذ ال ارادوکت وز

 گن ہد از ردا م۷ اکے انب یف : سا یک اد لددنض بکس ع ۱

 : تک کن رپ اد ںی اھ ےک تضد یف ی نوا نر ان رک کک نی اہم اگل نره اس ےک

 ےس ےناج نب خلا اور اوہ اھم ایگ بین ے بسا ات یم در شی لا مات ےس ا ای ےک

 ناملاوخنرو | لا ل۶س لاف ( ی ارم ا رک ساروا وک ترعب ے

 ۶ وس ب وف ےک کد رفتند لات

 اي
 رو ا دا ای او سوم ںیم زن تحت جی ایم رح را

 1 بر فین لمس و ولن لعتم ےس دارت یک و در اٹ ےس رب سر ےک لم ت قصروا

 ےک ر مگر چد ات کہ اعنا ترم سیلک ؛ با ات بات توا او

 ۔ ےک دور قاب یت وه هوا ےس باک ادارتی ایر ای هات

 لس ییز کاک مات ےک فانا ده الا علف مساو م اصیل کو ن ردا هلن

 رد اد ںی کم سج کس لک سس تاج و سن ورو رکن وه کم کہ غا ل

 دازب تو ۳ دز یا شد یمن بک کیک ا نا

 ینخ ء واچ نیر درع یم فو مح



۳۳ 
 ۱ : ںی ےس از ع دج الا نب قورسس یبا شل دتا لم
 عرش ام دکتر... یھتنیرچم باح الع ت دجد
 سک وید اچ (تیداعا re لت ربعو ہللا لبخو ئی ا : ضس
 ۱ رغ روا 0 اجر کرک تنا مادر دلا قانو

 رد ےن یس بک ادرار ی... تل |ءالّوه لتدج٥ من
 رئاربفروا لک تزمح (غیدط ع ویانا ہللا نبعد یل پا ینا

 ہر ۱ :
 ےہ اب وو عر کس اپ رو نب ( ىع نمل ضر .

 ےگ جوب وتر ترم سد ہد ور یل ع ےک زیتخول اما ےہر . لظم ر
 گیرد اے یک 9 3) ردا ا ر لیزر

 ںوآود رواں E لس سرچ بل مادر
 نیو یند زر ]هلن ےک نیمرحو الخ نم پدرم 6 نی نمک ندر شرس
 دیا ترحم مر کک ارم ایک ارز سا یز قد ںیئاف ام یک رينا یب ےس نی جم ارم
 سا ا ا۶ تزعج یر د اےس ایک صاح ارد شیداع | ع کل | ںورزگہشم ےک

 میسر )کیم . تسلیم | شعب ایہ ںی ہد ددا ےارکلص اح ےس زم ال ےک نا( شاد
 نبتنادبعرمر د اتا بار 1 « نر پاحلا نیز ۱مان ر 7 تح ںی ہما نا نایک لام
 . ںد یر کتل بات م ےن ی

 ےک قمرا ا ند کیا نعول سینا اب اتاق بی
 سخن :اہکے سروعنم ےن وضع کے چتر ھجوم ھی ال نب یی است قو نت ۱ ےگ سا

 روسری | لئ ت حور میده کلا لیا زم رد اب هل
 ےز رار بانک نگه دادم | ےس اوٹ سا ےس ےن ر ںیرفوکگ نان ںودد ےردا سا ابد عملا ۱

 تم کشیده تلی وه سس پاره ابدی لو شان ٣ اقا
 - ساز الم ایا پآ نم اس ے اوج
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 ل ت7 منے ا : ای اھتول ےس طیزع وبا روصو “ے مع اڑب ےس بس ایر ا

 تہ | ے فورا ات ن | یر ت فح + ايف باج نفع وا پے ایکل اے

 ساع سا ترزفحرو اے ند تکو | مع کر وس شا ایعرو | ےس ںوورگاث اتے نا لع

 ےک نزاع نیا جی ی ارت یو اهرکه سند نیز سرو ںیم تقو ےک

 عم عد امعا لباس اب ےن ےن مکی ایل سا ےتروصنم وے ایک اح ےس ںددر کاش

 ےہ بگ

 ےر خو ےہ ( داشآد ثردامحا) مے اھمیت و شے سج ما اسی ین بار

 دی ےس تط یکس ا ایکو ایک فر مگر دیس رکن ارد | نور ےگ بس ای پا 7ج

 ( لوقعشوا) ےک یک وکر کر لارج ےس ےہ ںیربخ ری

 الا سام فید اخ ےس ہہو کت کی کک مع اھم رن کف وک ھا سو

 دو | وحس نرش اددع تح لاتر قل | لب مرد او م کب لاب نسب ا باح رح

 8 رک س وا ا اہ لت | و لخت رطح

 ملا نبا ظفاح رس اظ ےس وت او و 07 هل

 مع ےہ یک رعت کس سا نایب عم اج ب اہ ایک ےس ۲

 رمش ہں زنس اغ ےک صال ا آ٠ ں وہ لگ رم اہل رپ ےہر یب ںیم زکر کک اس یو ہک ہن ریپ هل

 ترمز کز لار ترور و وا روز 7 سیم )3 فرو ا کی ا ےک لام اس

 درتو ںاہں اہے روکے فرو تعداعا ھر کم ہں وین ادرد | يہ گز س ن رب رکود کلا

 مام قاسم تہ ےکریرکم کنم رعد اجرک وحدت ےس
 دل ورڈ ںیم لوت سا ےک ذیل طه ءدافتسا ےس شیره و لطمه ےہ ےس مالسا ۶

 ے عیش نال ارسل ۱۷ !اهنم تثدح- ام ٹی دح نم تیلو انص ائ ننعکں ا ھئا

 لگ اض ن جام کن اہ ششم یو خت سب ےس سس نا ۳ٰ1 ا ا

 کریو اتر ن یکاےس نج یو ستم ییڑرھت دوم مس کت دوز هد 7 عین
 ۱ ۱ _ ین ۱۲ بز 4 بال اع



۳۳ 

 ۱ ےس نالے بی زی ا 7 تی 7 هرس باک

 تو با لو يا گکسکن ايب ےک رے من

 رنو رنو اکی کر رز یل ور هد از یک بم تم ِ ِ

 فدا تب حجیم ہد رج تیر ںی تر یی کر

 . ےن اوعلا لر ابا ۔وکن ا تما رک س ایت رک ار "ر ہرإ ف درم ںی مع ںریرار

 ۔ ہکے سیکل قف تیاود کا ےہ ق ب کک ت سواولا وج ےس یب یا

 سا وت ا( شعر ی وکی کب جت اس سو دال عا نسب

 د ٹدام ( سا ے راہ اسر : تا 0م نت د تب

 ۱ انا تخگ ناررد اے رک ہر ند فیداھا بموت رکن ایت را

 ' . وپ سی نادج ےک ایہ رتن( یتن) یا ووم د روا ےترکن ای ےب

 رانا ٹر اها ںیمربان کے مار نسب نر ر ں ولوت وفود نا وت

 تیل کر ارت | وک( لوقہ شد ینا ےس ) ٹیداع اور نا هد ےک دہ ہدایز

 2 ےک و ہو وے وہ باہر وا بی ب یز زا ےک ٹری ں دود رگاردا

 )ا 2 رکرایتخاوکک یی سکس ین یار

 ےہ یورپ کک دن ئے تم ۱
 ۳ جب ایکتیادر ںیم عم او ماد با اکا

 روا) از مکرر لکی وج تاب ہر : یا یا ۱

 اڑ اچانک ا ےس پس یس دی 1

 تي امد اب نایاب قم پد سس
 ن ون مریم يک و تا

 جج م۲ چ داب یراعپرقد نابز یس ووٹ شیپ بصیر هل 1 7 ہ۹ ص یڑرگا بطفل ابی ۱ ۱



 . م۵۹ ۲

 کج یک قتل که یفعلا ماما نیم ءاقتننا باک تا نرخ زنا
 تابوت رے مک لسم رک زوج وم ت نہار صخر کلات شا

 ےزرٹےک ناميارن ار تل کیپ وار بالغ (یم

 ب تلک ابن سا لرد گچ پر دا ساز زایمان
 لف لق کن ابن زبان سجی یم تست بافق

 چے تک

 میر شرق : ےن کک وک حوا ے سم .

 _ اگر قے اجو تب ھتاس ےک نام ےس منی لت لص
 (لضایزرت امر تاب ؤ رگ اس پ آب تردا( انت صو انار ہہ

 کے دم جا وکی وت یکی کس ںیم لات( فلتف) ےس نا مرآ ےس اج
 نیلا ۃبحردا ۳ ےتاج رپ ےض اد ںی یل کرایقخنا برد انس
 رتن یداہتب؛ ) مرتے اپ (ٰیزخپ لن ان لت کن از تاب قو کس یس
 هه
 ۱ ` اد لک
 ۔: ہکے سایہ ارر ے نسل تب ما هرم

 با (نآ خر طا: یک اجے مورد کیا ۱: ںیہ ںیم اپ اگ غ
 ظر م۱ وہ ان سس نی تیت رج روجوم
 شیوا رربرمس (فیاح لغو یر ت) تنس گم کیت لسنا لور
 اک سن رہ الج ام ےس سا وج اب رل وغ ردط

 مور ۸ و نماز سراب ایہ چرب تا ناجا
 ءس

 اتنا ایان بر نه یر میلی 7
 ۱ بار ایا پے ںیم ا 7



۳۸۰ 

 ربابتسلارفاع اس نا یاد ون واتخار دنا ےس باد

 سہ یر رت یرکایفکْل روم س ب ای ارتا نب اذُصاج

 ۱ سا 2 رفع سم لورا یسا ےہ می دا) ملکه سم

 ۱ ے نرم الا یر اتردد وچ نین اھت مامرو یک
 برگ سایت پ لوتراتطر یس (ںدزرینکنارءگ وکں وزہچ قلع یم

 يک کور اومد ا ہیلع سقم ےک بس لورا اپ یک رپ

 ار نروصندراپنار اک
 و ی ترک تل وفا نی ماددخ ی لاو نرم باک یا نعش ا

 ( قلختمے راہ ےن ین سرا ن اک تہ دا لو فرا خ
 اي قم کرب ھر مي کٹ دم باز ایم ہا[

 ۳ همسر تنگ ات اک عد نر

 کج ےک تن کلر ےن نر رس
 وي ترک سنج تد ے ات ار تسرفیپرش اتم"

 تک منت شم کل ید کد دم دیسک
 ۲ ام اکی اھ ا ا ینا وسر ثیصب تنا کد ںی ین باک« لدا ۱

 تي کر ایر رپ بج ںیہ ںی
 عج نیم عو تح ےک لوم | ساب تب ماکس لایق

 ین اک اتفا تک ب داف هک اذا تنسو باک

 7 “ا ا ید
 ۱ , ای یا ان 220

er حساس 

 2تر مہ ص ٣طا ای غم اج ا (
Eران باس یا ی ناس کچ  iGهم  
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 ۳ ها

 تم تشکیل زن سنز ریز ١ےرشا تاک لو 2

 هو ےہ تنسب ی م|ںیڑو ۱2 نرلصق( یداہچ | ےک باک رکے

 «کرایجا ١ا دلا مفت لا با اب دلم بس

 سان بو تل رس ایر صيت کا یس ےس ںیم) اعر اوك ص

 کرتش نیم ںوتوروج ےس ات اتاج ایم راینب کشا صو ر تلع عاج سا

 ۔ نانو معاد تنقیقح تقی سارد کے مرکب اے لپ

 2 لقد ے نارشی بل وتی کن ماما

 رک رز مته درج تب میلا لمنال وسر تیر چوخ یل وتو تاب

 او بیعت فل فسا نیر تب پ آپ بلا ار

 آی انچ ات تالا با تب "مع. اع( | یلض وتر

 ہجر تاجر ایم باخ |٣ کل قر برق ےہ ی عر

 ےک مار ید ارج اکر اور کارو تب اے ںیہن و العباس

 ہک سا برد اتجادخ:دردا يب ےہ او بنوا رسا ڈرو ۱

 د قع اکو اج ا سن 29 جاکر ا ھبم ےس یو آ یکم و

(i۱  
 رس ا ماا ا اات ےن نا نیم ما |ںیمز ا ہوالع

 لرزاند تست سار د | ےس را صفور یی و

 ےن ین ثم کیا ا ددد ں هک سی ئاد ےس لیے اهدا ٹیدا ا یکدم مع

 ۔ نیو کل تن تک ےک اي ہل اسر لا با

 رہ ایر کاش ےب یب ضا ۱.

 ۱ ور مہ مدیر ثب م ےک ز لوپ اکر نیر تکو 7 سر ید | وع ا

 تارا اک قتارع ارتد یکے سرت ۲ حب مز اکی رک تیر کین ۱

 ..-یفتلصام رپ لایا وج کش زم تی کر کم را 3



۱ 

۳۵۲ ۱ 

 ۔ یز تب نیعقوخ] مالعا باقی ظفاح

 ےہ ہی بہ صولا چت اد ارس« ودر مس زیفصا
 (مرضمےس ےس ار ی د اززجارو| سايت یب یبرح فری کد ز ےگ نا ہک

 ۱ اح کرد اشک ِ )برف ےپا ننه سیا

 قرش شرم کم ( تفرار ۶7 را بک سیم دام رویا صدا همت زینصواا مور

 5 ور زسردا ( ۲د اکر متعہ ار یدازج اد سایز ک ےن وہ

 یا ا سایتر جدا ےکے وز ف ہعض وک رح اد وضو ارج ےس یت ےک

 گا اع ا اعایدر ارت عرش کچ سیم کے دار ٣)رئااھر ر قمر 7

 کد ی ضهب جد رو سرو رک هد پسرا ری ںیم ره
 موسس او ج) تیر اما ر تم ند ید تدم ہد ایز ےس ہدایز یک

 رشت ننه ےس ےکزاوج ےک ران کد مہ م ) روا خرو ۷ )دب

 ےس ی یہ ل اح اکا کا ےہ ل سیم زہر ساجر فید ھما ا ن اگل ظر

 وقت | نی لا ےک رج کا ےک نک( رد (ے فی ١

 ےن ںیہ دس سر جے ہو ران[ فور نا ایدڑزیرک ره

 - عتوپلسل ی دات اروا  وتکر'آک,ءاعڑوإ فرد فی ارب یب .۔:
 بم کا | جن هاچ بی اک عادت اند جت ار

 یکن یدقتاےا ریو )فیر تو ا .ے
 حالطص یک رخ ترک جس و فرم نیضو »لس ک السا

 یر ات را ثرومور را ےس فین إ و نرعض ںیم

 لی نر فرص سی نیر 7 رم

 دي لرد ارج ثیرع هدر وک ا ا ںی ںی دد لٹ یس لب ع الطعم کر نزن هل

 پی ایف )ید یر اھ یک شرب عل ومق ےن نرخ رگ ےس ا رک نیض/س سا وو



rar 

  Eہدروا ےس ایک ایتخا زنم اکتیدام| نیکی ےن ا کری

 نگاه تلسوج ں زو فیض ںیم عم یس کرد ےک نیم | رک نه

 ہد ہک “آسام ذال ب ےس( درا عضوت اےک تلضر سا یگ بنر بہ عالطصا

 الو سا ہدرکم ا ا ےک ف زیرو سس هد روط مز ال کب لو تیبا فدک طو ا

 یب کک رر یتا کیو زعإادر١ بمان رپ داوم (| ۱
 ` ےہ تفکر( سراب ےک فضا تل یداحا گم ال ہی ےب تاپ

 تاد اال ےاک؛ فییت ا رگ ا )بلاک بده سن یب ےت وج ف اتت ت اقوا اسب.

 تقی ںولاش ہر 7 ار (تبض ای میز یو کر ر (ااے رد ثیلع ہو

  ۳2اوز ار ۷2

 7ھ م 7 ےس بسر جن نیر ان تک اروا مح ت دبی

 رک شیره بیش ہو کسی بز ۶2 ریو + کت 'تارعاب ےک ی! ترک نت شعوبا

 لمازلا ساےھ هنر دز یم نص تیک ز ےسراہپ + هتک تر ساق

 هموار ! ےس ریت ترا زت د جت تیره رک هوا کریو رت
 "بس قارصم کے و رحم

 ار اروا ےک و توک کت را *لسر "ی دا ہک ےک الخ ببار

 شبا رم سری اپ سم طلا ںآرد ۔ نت خعتروار تھر مرقم ی سایت روا

 لس رھپ ر وط ةف یہ ے کب سوت فردا ہدالع ےک آی یارک ووت ا ںی

 هو کے س اج اي ا ور ارپ زهرا دید اب ےک سا) ترک ن نون ل وہقردا ی ےک روک ورم

e 

 ں د ااچ نا ثیدح رج هرخی نک( د ااا نص سر ورغیل ع ر ۃاز کد (۳د ۲ ےک تاع قل

 کت یرح لوبا ےک لطف یکن رخ ام ےس ا اھل و تھک فو سد وپ جر ط ےس

 روتر نیم عج کزن نر اتا اب ۔ باقر لری یر نیس نقش نیز ۱
 ےہ



 سا مال اکے کک رت ےک ں وم سپیس کیا بک کت شا

۸ raf 

 سل بہ ہی اک تخول ا ںیم ےراب ےک لوح لس رک سمن نوک بسا
 م اقر دا ےک مامان لات ہانپ تند ی | ترک س ایت و اکو بہہ اک
 ات نس قلم وک سا ( ٹی ر فاتح لب مرد اےس قرار
 ےہ ر قم ترم رکے سازی کی کی دال ےس ںاہک مکا دا سال

 ) ےک ا یکے سه ناب طاهر شس لقب د ےھت ( تی یر (
 تینا ذ_نوف کس! هت رگلقل ثزع 5 اور درخت رام نا یار نی بی

 لخت حرط یا ۵ نا مارک انس. نیک کر ی ید اع | یہ توب اس ےس
 یھب سا ا وسر ایپ یک لسد لمس لمس تو نام بت
 راپ فرم بس نوه ونسر اچ ن ۱ ەد رکي تاب کے س مرک لو یک ر یی هر ر

 بو ےک رو شیپ یر تو شرع

 / فدا کن وغصوسود رگ ےن م: کی ےک ل قتل فی اک جلو ن یس

 ترس رپ یہ وع بارم )4ے ایاپ
 نوک ٹکرا ران ٹیداعا فیفا کیو ےک لس جرط ا

 ۔ےایدرکد رکنا ے ےس ارغب | نایکے ایک ییمآ :

 ویلا ن اکے قاتل
 (ہصنو ترس رے ےس ںارد ایر ت دس( نا ساک رگ اکر بحاص ما ات کش حب

 تازفح نا یر بس دوش نورم اتر کل عام  fدرو بزگ کت بسا کل ارتا نا
 تل ےس اک تہ ےک

aنیو ض بب روا 2 ساز یحی) یم کنز کد نکنیم یک لیلا یک ۶ 4 بق  
 رپ ےک کس اش و ٹی داحا ناز نوا ے لوح س وکر دا

 ( از اک مازلا کف ی برید یک یک فرکےھج ع فید زن سن 2
 گیرم اهل و “کی ہبفیح وبا ےن ہی اطا ناله پا هیچ ۲ ےک ہل دا

۱ 



 ےب

۵ 

 ےک بره گز تاب فرص تنل اخر ےس ےس عی ولا تہ کے ہا ار ہی لاوس با

 شیرع و جک ب ےل قن ی ت تارو ا تام سه ای شم ہل یھت اج
 راج تفل ن یکسال ےک ایس یکی کوو تب ےہ سو طلا لر
 مرمر شیب ل عا لر ت ایج : ےس تد رم لو قم یبا یفهالاد رشد( نی
 هنر کد وم تبا یاس کسر نس یگ ےہ تط یکم مر ریل

 ` یماعرشے لا سا

 یر مے راب ےک ےن وف ین فیض ےک دیره ےسراایقخا ےک یم نایوا ا ات

 رای مارکت ی کاخ يا برس اےس

 ود ابرویعم تیر ی رمز تاتو ضیا نوت

 اشم بر سر اشح ر جے ہفیزعوبا کس ورم ] نکی کت لطم ںیم ساری زا ات
 دا زیرا سه کاو تیبا سیررطیمجت] )ہد ےن نا ںی نشر

 نفری کاو ۶2 مان اس وقت ڈے وب دو تب مس ںوگول لا ےص دات ا ےک

 نایدرد کف یھ لارو ا اح رم نم ولا س تہہ کی حسگر بیند حرج
 ےک ہک ال ار دل قیم عمر ایہ ٹو دم ترا

 ےن اج کرک ا اپ ید وج * سیم ےنام ز ےک فرح درز نازل دد ہد ایک لہ یا یی
 نار لیتو ۱ ینو لا ےس نج صا سس

 ۱ داتعا شفا رپ لری یک دام نج ترب 0 رل لاح اک ں وار ار

 رکشے باقر بس تے !ایک

 نی ےک سون زم "استار وا ےک ہٹا ان وج ا انا نم ملا ڈیل
 بت فو شی مرا ںی ےرا ےک فید ا ایکن اک سج ام مات رازاج
 ےک | هرم ال ےک تراش ہنی یا ( هست کد رم ن يطق کور ال وہتروا ز کس ےک

 یہ یکی رپ فلت ےس نا ت یک یتا ثم یو | عجل ےک تفکر ےگ ار وج ںیم ےس اب

 ا ایر 1 لگن تاع | ضد ییا ےن هر فی فو ہتس ہد و اک ار تالضا )



٣۵ 

 ترام | ضعب ییلا و نا ےن تریلی و جک دز کس نا 2

 ۔ لر و چیدن کن نام يزکک تم
 )٣٣( ا کیک دن ساب تیمی آت اتام

 کت دع سان کس جو رگ صدر ییا وک یکی کیہ ع نشی

  ۱بسر درود سا ےک سا لار 3 جا کل لو نم سرود یکے ایپ ےک یم [

 رک م ٹی ساک س سا ےہ رکی ہہ یب ےن درک رم ل عیب لک رپ ی اکا جد هد

 ا کیک دن ےک ترخو ج ےہ یتوہ شراذم ےک لسو یا تبرع ہد ا ےہ یل وز تل ہر ہت

 یار ےک شیوع ساک اتد فک یگرزن ےک ای ےہ یگ وہ کوت ہد ا ذے فیس

  ۱لس تیر ےہ 0 وس سے شمیم ا ار را ے غرض ثرع ا ےس اوہ

  ۱لسا نجار جس ویترای | ؛ ےس ا او ص اض ےس یری ماغ ا

 حس ا ہو یھب ںیم ں رار ون نا تے ہہ اہ امر ذا اکی آ ےس ثیرع سا یک د ریت ن وکرم

 (ںځید عطروا ۱ ہا ےک گوا | نح سر سرد وک ا .هلرکک ریز شپ

 سی تبریزی رده کپی یو وه ک
 ی تم (ےپ رس هل مارس یاهو جا لاس لاک و

 کلام ار اکل کام نو اونا تیل ات اھککوک کا ما! ےس
 باب کم دز نار اوت ار تسایکد ایا ناطر بات ا ےن کک( ماند وه نا ۱

 (ےاجا کن وعطر ا یک کک کا ١ام ےب بیع را یدع کرت

 ےک سار ات, کی ئالد نم تپ نا سج لٹر سن الا کر یدیام تہ

 نایداد ےن ہار مکی پر نرش ن طے نود مہ نو فحم تلخ اک لوپ بعدا ا۶ز ھل

 هستید اح وگك' ار نت ینا اف ےہ ا هان رم  FETگنا ۱

EE ےک کر شیره 

ctrرک اه (جٍل ما نیب ماج  



 سه

 ناب قمه د رونے سا رو جو ایک کن نا تور ھجومےخماس ۱

 یکے پاتل کار سا یہ ےن ےہ انک کف م سا ےک نی ا یب د ثرح ان کا
 ای ضں این ارد ےےر کت یعرو اركز ارتا ےک رکو قف کارا فكرت ا ےس

 ۔: ےداشیا ےب یار نایب دخترونه زینب ا[ اوک رضا ےہ ابد
 ابتک ٹیراع| نی ات ارگ دا وم کل س اوت ٹر صخب

 ۱ وجے یس یک( نیز اودرراطعل شکر اور لب ےس ںی مکا

 گرا مس ےس دل  ضر سکاود شو ا ارچس ےہ نیکی

 ۱ زو | ےدیقم اے کس ضمن الفادد کا ےس لترا ےس مآب یگ

 با (ٹرح ر بلاط اک ید ےگ( رط یا ےل ےک ضر ںالق اوو می

 SAU اتاجس ہنر 2 نت قلع رج و ی دن یک شیره

 اد اجبار ساتل کن اح اب فیرص ادد ) 4س.
 گور سا یک ت لقل تب او اس تشدید فرار نیا فاع

 ۱ ۔: ےہ ہی تیلور براتی پآ
 رس را تن رض مئ] ( تسع ارش کی یھ رکن ایی تسول .

 وا 7 2 ن رکو ااو“ ےک نارو اتسییغ اید تکو اروا اتر

 e بوقیلے | : ایگ ارد ےس ی ےےک لوح[ اب لتب ذس ۲

 ےس ترا ساب د بات هم ٩ بیس ایک ہل گل ید و ےترک ناہ ےس

 ںیرہ کک ا س ںی تھک ت سرا یکن ا یب ےس جمے ےک باد

 ےا : ےن ایل کی اش کت کز کک ےس سارد | )اٹ تیرو ےن

 ے ۰ ( لس مار رو

 )کز ولو کش فریص سا ےک کج رگ اب ترم بک

 سس _ کس ہے سس تست

 ` ۔۱۳ ۸ سار ی مسا نایب عماج تھ



AR 

 تک ۱
 ےس ایکٹ اور ق کد نر | یبعوج سرما اس ارجن یا علیک

 ا 1 هریک :

 آرد اایآس اب ےک نا سخا رک وج لب کی تند بی

 اسد نز مد رسدار وا ہک ےرد دن بامجاک اہ د اچ رس

 باج اک سر یم نا ےہ: اک ےہ نایت مسن زیر لار

 شل ڈ ےہ روا ےس ے باک کرا ار باج ہفیتعوبا گود

 سیال یس یک ا ندید ؟ ر کھ نازک اهر ےن ٢ ( ےنزذینعر ا
 ها “ےہ کن ات مہم ےنئ یہ پآوج ذوخا یه ںا ال با درک
 بیر او رشت هور راطخوت (تررگ مس ےریرخممآ

  ۳ور نت طیف سین فہ کے ات سوم کے برا یھب نس سا نی

 ںیہ ئال س فل ای تست ےک ترتنح ر ہکالیک ںرچ ن ا ںیم لعل نادداد

 ین لوارتمو درج شرم ین ھچک چک یر )ےس مد کس ار ےس ےک لیپ ںیم

 ین[ ام مس مهر کا ری وہ  لوارضو نرم لب ںور ےرسدد تارا ض حب

 سرا عين یو غد ہی ےن ماما | ترحن یک یسک یھ دب ےک مارو اب ےس ے

 سا ےس مک سا تیبدعک لر کل وّیح بسرد ر ترس مان

 و ضیرع ےب : "یب سد ترک نکس ناف مو جا یی
 ار اکے جش ۽ ہیک نمی د بسے پیک اھیوپ ناو سا نس
 دسر باوجض_یجش ںی سش رص فش ےن پا + اور ےن سا

 باربی ۔ ٠ںیم ںوہشدح فص یا پ آی کرکٹ بره سا: ال ناو وت

E وک ناک 

 ٣٣۳٣ص۲ لا نایب حاج ںر



۳۹۵۹ ۱ 

 رکو و در اں ےےر فار تسویه یس تہب یھب ماگواعڈزتل ۱ لسلمو رم

 تزح لم ےس (درجگ ایپ ءاز ےک بارد | ر بیرت یف اما ےس لسی دا لئ شا لین

 ۔ (4 مز موم یه قلعت ےس 3 را رم نطق دين رک

 و ے ںوخ ادار فال تم ا شرو ںڑاود ہی ےن ترک نر اب
 مرا عمر رخ تزفح فیبر کد ی تزاجا ( هل ےس زاد رگ یر یا

 زود وو سرن ادبر د ار ترضص حر کا پت قرات رکنا فرح ےس یخ سلا ی

 27 راے رود ر د|د املاح یخ دایره کک لس ےک یو وک
 ےس تبع ئ ۶2 سم ہم ںوزوم ید هرړلاردا مع نبا؛ ہشٰئاع تزیح )ا ا لٹک ارو ار

 تنفح( ےب ترک ا ےل وت ادا ر یت مراح مرکو ین لگ ترص ےک د ف قاد

 مرج تر وکت رک لاو داد مایا ضخ کد ملس ید کتبی مرگ ۶
 شم پرکن ا نر | ساب نم ترفحےہ تر اہ لی ساوه ت ادو
 ثمره زان اے باکسر سود ۔اھ عا( ترض کد تر ساب ۰ ج قال

 و سو ےک ےہ وضر نرم گارد سا اب نا ہک تح ۔ ےہ وال عت مت ۱

 ور یسوارو ا. تزعحرذ کلاس ی ملحت ت تخرزویرت کک اب اس هل رب ےک ام روا یک

 (بس لوک ا ےن لوح آر ) یخ احرار بام
 ینور ان یکت یف اوت سام ںیہ یل تڈ درک یل ارم تما یر ےک مارک ار

 ٹر ل 2 ہیلع فا لی ڈا لوک ا ےن یسک کد ۱ ملا تیم کرت )نه

 _ ڈیرہ نل ترعو دق ےن تزعج نا نپل لکا سے تمام اد نمط هنر ام

 ےاج کر در نم یم خت اوم ےک مقرا آ زرنعولا ل ںیم یو ف فام ےک سا پس

 ےس اک اب لاس ےس بع اوا زاکن ا ہکے ل ساز ںی قتسكدایزےصس بس ےک

 ےن نل تی ےک ہیر کات تنم لا ارقي 2

 ےڑچ کاو ۶ز یلعواا بل( یربگتخر ساب اکسس ترو ار قیقد تسب اک ںیہ ے داپ

 ےن یبا ےس سا یت کی اعاب رت یک کس ٹو ھم فرد ںیم نام ےب نا کان اکر و



۳ 

 بس زنم خرما دیت ست کش
 ۱ تے یر بلب
 : سکے سرکل وت ید ےک فین ا لا

 لو رب ےک قند نیر اتم شال از لیز ا ےک رشم مان ۳۹
 لو نم ارج ےس اچ رد ےس ن آد عادربخد نقد زم ےک نا دا
 ںی لولی و ہک سل رر ککے تر ر کک تو ارم لا ہد مدام

 ۔ھج ےس ورا ذات ہد گرد اد رخ سک پلان ۱۱ و ےہ اکر ورت ال لیپ اول ید فو هد

 ےس تاجر من تورا( مام ) تا مے کیهان یه و
 باما هد آق ارگ ب نرمال سرم قو بب جاہ ج اچ لو ۶ سش اروا ) مرا ۱
 ( قس ادر ردا ےس ینیرد | ظن ب نک کا 2ید وکرم اورشساردا ےک لی

 نہ ید آن یکے ترور ےک ےن کل رپ لیلدرت یوم ین لس ا .
 لر جرم پلو سنے لگن یکی ت کت حا ددوا | نایب یک یک
 ار تل گل واں وجہ اب ےک توپ اد روک ری اح سا وف اڑ شم ا تے نت
 ۱ توپ سن راعتم ےس نر فرص نب لر وں زا ناگ 8

 ۔ اجل ون تل نم بے (رویشهشیرس ر تنسر وو( س ارم ) تم ( ۳ ر
 لس لیدر یو توک تو« فلات کر ووا یرع دم در ی هاو پلی اون
 یھ و یر ق هراز ده ررر شیر مک ی درک رت ت حجم لوص ےک ےن رک

 راے چ یف راس ےس اورد فیس یی ادر تی نک( ۷
 عت ياد ںج نار اج کای د رقم آر نیر نامید هکر ںڑارد

 یر رہاع“ے ار ےہ تمارر ےک لثه نزلود نا رش )قدر رکی سدد ددا ۱2 د ۱

 ٠ گیر نر یخ سود اترو ن لام کبار یتف ہد رن سیار لاس سه
 عسا تحت ےک ےل ما ین نشد ان امیر سد رج نارج ام
 ۰٠ ںیک یب ےہ تان اکم ےک یم



۳۷۱ 

 یار. یا رب: ترف تی دا تیم ید ۲ ۵ ر

 مشت سس نم اک دص یک یری دبا لم ( ےھت هةتسدر کوک رح ما یکن یم ترروص

 ات الغ ےک رزح سا تپ اکے بیر ا دي ید رم ہتاسرکی یک اتے راز
 ( ے دلار مو نف کوسو وکر برت م نما زلت اس اجماع هور

 یرساور یب ئ کردار ھڑ ںیم فید سا ترمز مرہ ند ایز یا ی رک شیرم ور

 لسم رم سا بھولا تروم وبلا ضر تک ہارخو سس نذر هو مارح بجز ںی فبدح ١

 کلا( یر اک زر ےب (ےے درکک رت کف سره لا قد ذر | )لود لدا زص سینیٹ رک

 ان ٹر لو ےک ےن مات لات یم نیر

 ےس ےس رکن تی دود کپ کشا وم نوع او مر ثل ( ڪر

 لس ۱ 7 شاتر درم 7 4 روی یک پسرد اں وہےئ وہ تم ںیم سا گل یہ بسم یز

 _ ےاد ےب ےک اور ےک ساروا ر ا ےس اچ انور ات ایر وت وک رد اول ی تر وس“ سلا

 لس یا ےہ لباد 7 ۲ف ےس ای صحا [ترمکد ےس ںی اچ هو گول ےس تہہ

 : . (ھھ ےتیدرل کک رت ضا

 فرح س | گیئاح ں رر وہ ایکت نادر ےنایفاھسگیپ کیا سلوک ھاو ثیرعس( ۸١ ۔

 شی سا یک لاا یکگموپ م ر ف نا تایٹرو باس مهسا ےک کرک ی

 ۔ ےس سس تا ایم طلا کلید کات سید دال دمت ع

 درک مخزن یک فرص ی ازار لال دس ا ےس سارورضوا | نوع رگ درد
7 ۱ 

 تو صاورجخر فید یا یہ ی جت ام نی امفلس ( ٩

 سا لیگ 4 اک ںیم ای باھصن و رو ایک
 ( ےہ ےن را و مح رض ولا چیر ٹیم

 ںی ناروا سوپ قلعت ےک ڈار س ی شس روا “د ورح '(ںاع بر ابمنا) فلداع اج ( 1

 رر ےک بس تیاور رج ےس س تااود فلت ن ا فیل اوز اہ اج ای تاور ف ما



۳۰۳ 

 چل رر سکا صا ےہ درک رت کت ادد یزد[ ) تمر( لشپ سا کرل اد

 قاب تاس یکے ہار یا س رش تاج اب دنت د دحما
 ( چىسلا اپ“ ان اکی ضس ںی ن الطصہا یل ادغ یل تاس

 دور ذی ) فساد ار ل س ترتر ےک سم فرع لٹ اعاک یر کر اب ( ۱)
 تام سا نی نل مرد ساو راست ایک اتتد ےک ( ےن رن ایہ سس ےک

 لب دع اکی دار ےل یلص ولار ) ۔وہار ایہ ت و فو نامی سر
 ۱ ( ےہہک للیپسزردا ی دات ۱

 نر ہی اکل سیخ رمز الف ےک سم روت می (دهادرخا فیبر (۱۲)
 لے رپ فلان ےک ھا در اپا ےہ لیل درت وق تن کر صادر نت ارد 020 کوی5 وپ ےس ترک ملوان شف خا ر چشمک
 "0+0 اک کر تر ا دربفرو کل ایک تر رسا تت ےک لو | ےک لپ لار

 کک بج سرد د ار تشاررای درر پز ضع یو اراکرهاورب )۳۱
 ` قرار اون ا کامن ار ترم روپ ر لوح ںی ناروا ) رایزککا تیمادر هد ہگ
 ےک تراز اہ قیم وک رص یک

 ہدف اھت ےک یت مد ازتسا نیز پا ر ےن ذیعوبا مادارج اٹ طئار شا ہد ۳
٠ 

 سا ےس تید اما عر فات یداحا مي ضييز اک ین ےل ےک ٹرح اکے ہر اظ لس

  Eس ہار کر
 شربزا جرافدیلر شم ات رقت ندا تبار فردا حک
 ماکو لا لومر ٹیداعا یز اع کر یا اک ی اکٹ دک
 ر ظ زر کا تارش نا بل یر یالرو | روت سبز اطراف ےس از خا یر ٹاک | ے
 رغ شر لاد لیصفتر يیعفتا ولر | نکہ رت | م اک ال طاها هورغب شر
 rr ساب ر ںوہ نحر هو نرخ نکس راد س انک فرم اه



۱ pA 

 ر ںی ر اقا ےل ےک ےنرکل نر دا ےک وک ید ران | تحت

 ور ےس ںیم نو رق ین بس ن ت رسک و کش ںیم سا

 ےس ںجم نا یھ کنی | ےسرہور زن ںی سم ق غرب اسے فینعو انس ےرا ا

 ۔ںہ نگر ن فراخ | ےزڑینملا ںی ےیا ےک ےہ ضب

 نا بم لب اتم ےک | ےس سو د ای ےن رکے افداکف فا زین ولا امارت نما ار

 فک لات ےب تورموکن ڈرا مت یا پرد صحت امی
 . ساب زؤلداح ابا ضم نفر ان یک نجی ایک ا روی

 اه ےک ےک امد یر او کت یقیقح س  Eهو ینعوا) لب ےگ جی ےب اس(

 هتل ایل ماکت سس یا ےک کک ٹوک یار اهر ا | تن شود کے یک اگل تمبگ

 یاس اف تن ںوم ےک عرش اک اطابنتس ا نھی دامن | نزکک رت ا

 نک ںیہ ار طی ےس نحول ایام ں ارد چاپ [ سن ت رح ی کپ نه دلا ےس

 گر فیفع دل اور بس ساسی ی ندی دعب کن ارد سکی اسیا

 جگا رکا ا سد جن م کلا ایکس مه

 الزفے نور ھر وا تمناسفل ےے نحو ا اکے کر ہی ( نابادنب نمو کرا اروا

 تریمخ یم یلعربا کاک اش یا ؛ نانا اک س ارو| ساب ہد وتر سالم از یک

 تم تر هر 1 اتیلن رو ارب یو فو جلد ؛تہاب ۱ 1ک ںی رکا یل اسلا

 تست سے همزن ضخم تلاثد نئارر

 یے

 ین | نیم ےۓل ما اتم یس هاو سرب فٹ اح قد

 دارن کف ین فرح تیس هعوقوخ ناروا ںی نک مینا شا ںی نشر

 رض از ان اد رر تحت ےس لاج سنش لکد قا ںیرو زعم ںیم تک ترک لمس رک

 ` یجب ی کن وعلوکے رددد کیا ےہاچ ندا

 گرا تا کر نہ لوصا جر شر ساز سرم ا ع ئٍشلا نوعا دم ظحالم ۱ )
 ۷٣ے ابل ۱



۳۹ 

 دان کتیا ۓاس ےک پاسن ےک ایپ

 ےن ںوف ںیم نیز ےترکس ماتم یک
 یر تم الخ ےک ںوٹیدہرن

 سمےراہےک فیبدامم لو

 سیلی
 ے رہ تجار ےہ رواش نا یک ظن ۱

 تھ ور ے لا کیو ردیف مات ار

 : ارق ےک ک باطن ےزیوباماا سا از ما ایگ ر ورا ید

 تو ےک ےک لر دا تقو ےئاج ںیم ات واک مت عرکرلادنم می ںی نوعنرتالافال

 ۱ تا فدک ؛ هنمعفرل ادنعد
 بیات سفید ماا .

 عن نادر سا کری یکی کس ا لسینلان عیش دین ید سال `
 .ںیہکت ان تیر یم نر 7 یو هی ہللا
 ۱ ۱ بار( سگ اڑوا مان
 ایٹیارر ے یز هرکس نعیرھزلا نمد قد تیک
 ب ےن ا ےس اسردا ےن ملا سس یری ردا . ولر لسئوفلاناةيیبا نعاس
 دس رکے نکے ایک یاد ےن ا نشا ر هي دی فری ناگسو هيلع

 ےک سه کے سرک شان بج مکہ یل خولرگادنعر جت ولصل تف راذ] ۱
 نٹ اے تورو( اج یم رار بتی دات ۰ ۹ هتم عفرلادنعد

 ۔ ےس ےک انی اد یی تد کا ا اک او

 ۱ - اید بایت سطل
 با دا دارید ۳ را قع عمه رب | ندا ین دوم :

 ناروا ےد ا رو رتا ماردا ےس ےس ق ناد رعسم ناب نعروس اک او

 / 0 00 رک دا لا سم ر ا ںی تب



۵ ۳۷ , 

 کک یا در ےس دوعسم ر اربع ےہ ںڑاود ٹا لسو لیلع هو | یل من |لوس ر

 تقر ےک وا ترم مکر عر تدا لسم کک دت ۷۱اب دس حفد ا۷ ناک

 بیر( یک کد دا ھتحترکایاھع أن پ یا دوعیاکو الصنا حاتتفا .

 ہوس ۔ کذ نم یش

 ۱ : اکے س یئاڑدا مایا

 ےس فس گر غ تر شارب نعاس نر ی ٠ لاسنعیرھزلا نع کتش ںی

 مات سداص و ےک ردا لو کن ایہ ٹیم اح لرقتورمغ نی شا ںیم نم

 سامر ؟ یکن ایہشیدع ےب ےس نس ک ۹ ا مەاربإنعدایش

 (ے ل ماب ادا ےہ نوک تین ےن ےن و و

 ١ ايو باب سیری ما . ۶ 8

 ےس ماس ارد همی ہدای ےس يرندا۲ ناکوکرهز نم هّقخ ادا ناک ۱

 ےھت: غیا یھب لیوا ےھت یت ود از . ةےقلع و لاس یم ہقنامہاربا

 )ی سن یم رار ار ںیہ ناعم با را ناک ناورمع تی ند دب سیل

 7 ا تلیضن یراہپیڑ یی کوسا عقاب ہل روس الاض ةر مع نی ایک

 ( بیپ بسم امی کد ,ریبک لصف

 - ۔- ۔بںؤیزنانا ےدعوارر یرضد بیک

 ےن ارا دا ےتہیتف ہد ے لاسی اربا لضفالولد لاس نم هقف مارا
 تب ق وپ د( لضا زکر نیا ) تلین < - هقفا هلع نا تلق:تس ا

 دود دار را 3 ̀ به للارِع ورم نم منابع نم

 ماب کم ن وکک فن ےک نإ ) و یوو بات ۲ ہلدادبع

 ۱ . نر سوپ شین اخ از مال

 ۱۲ س ۱٣٣ص ز ع تل اب انا تگ ۱

 مقر کن فرعون الع یک ہد گن تیرو کریس نسیم هل هلس



۳۹۹ 

 ہنیطالا ےن انس قو تاقالم ی ما بام کا 192
 ۱ سو ایکن ارد ےس

 لا کالو یی بتن قفت کج تم

 تخزڑرررن ب ( الط ےس روا اا د یر(  ںمالتتلاا ذا مال امت سیل

 تا E . فمر اعلا فيلق ا

 e ال ولو وریضر#
 092 دحاو نا ہین نیعمتج

 ۱ ۱ رزرو و و فو
 : اکے سن ایس سن سم دید باہ فضا

 رشا لوس گیلاعنارد < AE . لوس نع ثیدحا ع قو ؛فیک

 بک و ٹیسرم جی وک مک 72ر تاعا :ملسز ہیلع هما یل ها

 1ام نت ر اترفنیام راہب اب

 - ساتم درازا بډ ي و و

 باس نیر ےس دلا ماا
 میسر سی تشکر ورد ایج پار . .تر؟ نیس نانا ا تیا
 ا ی اخر یلدا ` نا تیا ىج افان۷نا
 و پس اس ہد ناترنفی فيك رنس اف اتاک

 برتری رار )وب 2 تو جگر ےس :

 ر ہے یو مارا ےس س ںدرنسیت )ایت تالا )۳۶۵ح ین ال ذ

 رش لز لورو ےس e مه کپ یر گرا

 2 هم سنی کد7 عنخ ےک ووڈ ہاتھ هر شا يا
 یش ٠ کوہ شه اون ےئل سا گرا ایر ساک ازدا کریار ۱

f 



۳ 

 ( وپ ب اجا ناسا

 روس تک ایں ید روک ید ( سیم لاش سس از ےزینعرلا او ےن اپ

 نرم اچ تست ےک نو یا نج فا رول تحور رز رپ ایا

 روان اھ ام تیر قو وفقہ وج سیم ( ول ام ےک تخوزور) دو

 اسیر ان ےس سج وا ای نئ هد کا ےس اکر ظن برکت سمیرا ےک ی پاو

 یر يتدرب جد افرا ےک امت یاں یرفس هام ےک اہ کد یم فسم رب
 بکس ہہ ںی ں وتو نزار بز پاک( وتی کب ا ید ا بصیگویک
 ی ےس س نا ررا ۹ یہ دن :e) ےگ ںیہر گیم یا کر ےس کج

 ارشد رقم )هتسرابتفا ک( ۓیرزس پادابوررا) ےیدر جن اعماکت خوز وریت

 یس یھکل مع اف ہر د اے یف نم یھب ےس

 11 ج ارپ ل نسا ہارب ےل ےک جدہ( خر رد )ہرے وشک تز ٢تک درضت روا ۱

 : ےراشرا اک لاعَا ےہا سیم نم ا یھب ی تیم د نار
 تے اتیچنا لسجتاوممتع اھ

 ںووقبسباعیرہن اے تردد ہک ۔| وتر نل اکو
 ۱ 2 هسراشر کم لسو ہیلع زا لم! لی

 ےگ ف ب (ںیم نوقرش ف لٹر یورو £ دوبل ا تیرتم ا

 رتن خرم کر دار ظن تقود رعد مبنی یا 7
 - اسب ل وبتد بابا اک جر بجے ور تش لاب و تل نر تر
 قوه رژردوجوم ی جک ہد | دو مه ورا اچ 07 و ایا ( (کی پاور را( ایارکرول وظن" انوانیلردار

 ۱ گره تک اه ےہ یکت فلا یک برص ب ےس یار کر ہک یی ہلیری اکے
 )سف TIA رص ےن نوا

 ۱ بیش نب نان نیر یس رس ےل دیش یلا نرا جڑ لاشسردا تب ۳ )

 او رک ناو کھ ی 7 راک يثیرص هد ېس کل تن ترف بل یگ



 سوم

 پا 2 تار اشرفی لب لت فر ارد اید یروعےک يطع م الف يلا

 جار طع ی ال راس مهسا از تفارو ےن پی ارگ يلط) ساک

 تبار سا (وو تز لے سیار هاو از ےن پو هارد باج ےن ناھن

 . مضیطعوا : ہکاکں یخ روا بلاک ظافلا تر شورو اوو کش بره سا نسیم لا ۱

 فان یو اچ دنا نعیس) ںیہن رح لوک میطع ےک سز سا : ںی ےک
 4d) و تم ات .

 ۔: ےس اید لز بجر هنیرطلا کت ا عبا جاں لا.

 ےہ ف لتخ ق لع کک س ۶ افلا ےک ں ولو اد یم ی رو کرنی نان

 اب کن اکو اکر اج ا کف سفر ےس مد یکس باپ
 بابت اکہ ام تییدع سا کک زن ےک مارو اد مچ انج ےہ

 کاما و ارون |( بخت اد رر ارہاریوکر ال وا بسی عالم

 "تورو و ,نسووا) درک کک ناروا زیا ایام, رب با

 آے ںیرالدا پا لاسفا کے اید دار ئاجوک ما ےن کا مات نانا

 ۷۲ رک ےہ ال ہا اخر از ےس اکر ید رع یورک

 ےنالر سو رگ وادا) سا راديو ےن | ضعب

 ےس ابق عبا مر روا ےس بب بارز ےک بسل ار واب(

 روا تاد اف منیر ہیطعوکد اراک اغلا اکر باف ضا ےک یه سما

 سزا ادق خا قز کدز کن ا) ےس اید رار قب ج ارگ

 فا لدا یکن امسا یو لم تیر ادارت کرا ا نیا یرئا نا <
 ایرکج تر 1 تیوب نی ےک

 کور اینا کس سارا افا سلا کنار مات نا 2

 کیس موہ سما سے امام کی +707 ماتا(

 کور ارت تایل ہاکی نج ج 7 ےس ودیا یک



: ۳۹۹ 

 لنگ مر شست اردا س اچ در اردک اس ک

 ےک لود سو اسم لی

 دا ج لئ سات جو کک عم کیک ازم ایپ فالف

 ( رو تسردازپا ےہ یب ام ےک فل رےہ سی

 دیک ا ےس نج ر ےک ناب ( لالو ر هجو نت ز ےس اول ی ماماددا

 اگرہارب عی) ےل ےک اھت ان اوراس ںی راس سس کے یک

 ۔ ںی ت اض زوم یاد ن نا ےن اپ عار را( باو 1 ےس بحق

 نایغد ےک اقف ںیم سرا ےن رک شرب بات( چات دامن صور

 ںی )7 شے تالا کج افلا ریه اٹک کت الحا ٠

 قصد اب ته ۷ رکے سیل رک تر هعش اف ںی تجاور
 ںی تاور

 21 وا ےک رو یورو ےریم) یریغا نم لع شا

 ترس ےرااہت اید ءارسربلا نان کیں ا كرسیلا ںیم تیمور ایک یتا

 بالا ےک کک ر اسر اک ھت اس ےراہتب سے کمد فع ابا

 باور نہ نکیل یہ ےک پوک یت وزٹ اف ےک ں وت اور نیم

 اتر لا الشوا ژور اظارہ بب اد( بد سن ظافا با ٠

 افلا ناگایل سا )ارم جنده

 دوج کر و جتفن ےہ یاو سا رک اس ایات £ تاد اس

 _ ٹر وجد ۔ ےتاجایکل ویا زن[ ترطگداو کیا یر شکن یکن یر

 وس یے ۳" ےہ

 ۱ دچار شایان

 ست اک نر ےک ثیداعا فلخن لے رکن سا

 ےل شیلروا) ےۓ درو لک یداع ناف نا اگر مپ

 ےب ریدرارضف یش بشرط لار انب لب کنش اے



 يافت نج کل لا دن ےس ںیم لس پرس کہن یو ناشر
 يقل ےس تاب اب روم پ آہ س ای مازلا ۷ فیبوب کرت یھب ےن ۱

 ہمہ ضم دسر فا ضعف یر مکے ده

 :: ۳ میم م

 تقف ارم لود ماتر واچ رتبت اے (ےترک لس کپ ی کد١

ت کت ایاور بس نا که ہی تروم یک سرک شوا ےن کار پ
 لو باب

 ( ۓاجاہکب کت اد اسروار ےاھب ایک

 7 ی ترول وقح که دا وپ بابت ٦ک اور مات نایب ےک ا

 ۔ ےن ایب ےس لیفت:

 تور کس اک ی

 تیار وار بار وم کہ سید رن یم ہل ای یبہ

 قدر سیفم رن ا یز بدع کالا تحرو ا ںی اسم ڈین اب

 دریک یم عرب یئا) اکر تخت دا ید عی الدا

 ےک دالدا ا ) ےہ یف ےس تیر دا روا ےہ کد واسم

 ۹۶ از شکر لر ا سا ساعت اه بم ماما ےک وسط

 7 ا بچو ۱ وی بتا مکا اد اسم ںی یه سس

 واسم | نی عرش لاس نون ا وک سس وکٹ سرو یک یک

 ےی ازین ںیم ےترکرا خا لخز طر ان یکن ادا ادا ایک لا يا یکے شع ان
 کس غم ےئار یداب جا سوکت ایج ڈرو نعم یہ

 ۔ےہازکرایتغا ےس ضاقت ےک د ایج( ںی

 وه سو نگر ب ںیہ ںیم لالی. ۱

 ٹیم ےس ترور ایج ا سی فرا تر ںیہ نا ما |اک یه تفن ایا

 ۲۲ ۰ ۲, ضا را گا (ر



 ۳ك

 کا سجاد ای دن ما[ کش وچ اس ےہ یکی یت فلا یک
 ۔ ونفت مرام ےک ناں م ثیرع تنل اخ

 مت پد | می
 لزم ےک د | سقف لاس عرش درک تاس ےک

 ینا گرن ت و لرز لک نشرایکر ن آر دا تراک دا 1 اروا ب

 4 انے الا مقر ام رپ نیو طقم سا ےس نامرات ےک ںی یک

 و ںیہن تسرد یھب حط یک رک ر نط ناروا تک
 ۳ کی ترکی وحلا نیا با

 ےن نابنس یبا برق اک دن ہکای کن ایہ ےس دم ےن ید اھ

 ہد ےک ہںینعداا کہ ایک باور ےس ےب ےہ را بو سیر

 پتر روا نردم کل وا 7۶ کر یهو فر کم اسے نا ےئ ںی افتر "

 ۔ ےھت الع هتسبسط سیلاپ ےس نیا ید ےہاھک
 ۔: کپ ہنر کل فلان زا نہا دهم با یاس یا نا

 ےک روش سن اس ے ںی لاء السی اچن آ ]گیت

 م۸ ترس 2 ASG و ےب ناک
 ٹا ۶دا ا 1 اطداد ما بز | تیز« تسوو

 رج گر ربو کر يکي بس هند ابا نب رگ نما ۷یم لاخ نب

 ٰمیفا | یر ۔ . بیو تلک 5ر اسمش ےل ےس فنن کج لار

 ۔(ںیہ ےہرر سل ایی لسی

 تے... تالا یاس تا ےک ام اولا ان

 فلت ب او ےک( سجن را دار گی مہا ںیم رس فز

 باس ماا سہ رھپ اتم ہو باج اکے سرود یی با ج ۷ اک اج

 تا باج(: ہر آے رک فایر ےک ار یکن اروا سرکش عا سک



Fa 

 ٹیک کند ن وو تیک شیک ت ابوج نار یک بیر زیر بیس

 ںیم مدر ےک ) قعر ف للامر کا 7رس باور ںیم (, یر کدام

 ۔ ےک رد

 . کیم ترکل قت اور ےس مہا ںی ناک م اول یک اکا
 ٹہکروا ضوختوروف ںیم لت ککے قو لم ات ےک ناسا ین ماا

 2ڑ بحاض مرمت جرم یم ٹر امین فا اولی دکھ و

 نارو آقا( قاع بج کد خر کر سا دفاع کہہ چ
 ۱ کک ا با : قدم لت تب راک ےس اوج اٹ ید کوس

 ۱ رن اب اخذ عولا رکے و ما حت بارو ےک نا ریٹ امرگاردا

 ( ھکری راج کیپ مرکب هد یک اک

 یب یر قن A E ان مین

 2 ا

 2ے اج( نکن ارس سم کے دت قی کر تم نام

 یا بس مراد 7 ایر ماارد|تسیلدااینات

 EZ ےۓرکاا 11 را ےل ارد ےس نا 51 او شمع ںی کر

 دور !بوقجاعسا : 2 تمور انس( ند سیا ۱

 f 70 ؟ضڑلوکرلالریگذ لے نا زا وا

eجو اک اکے ان سا  

 مرک کل ر ر رس Siy ادر

 ۔: رے نصت کن یب عا ےک یا نو قا تارا
 تارا ےس یک رپ رپ یر واش یک (یننع رف ۱ بہ بیام ےہ | سین

 رک اھکر ںیہ لو پا ری تڑپ رن و ارگ

 لرراضروا نک درهبسب کرم کما ںیم نیو گن ادصقم ۷



۱ ۳-۳ 

 ۲ ار اسیر ئاچا یم نی یارو
 میک ا سل تا ذر بیس ھارکن اوج ےن یر ارپ ںی بقا

 ۱ ۱ هو کسب تیادر هد ےس یت اوج مر یک

 کری کام اهم اپ ےک یم فرفور کری ند تا 9۸ تک رها ا

 عده ارس گیل رک رالف ےہ دپا کا ےن سیم
 دوا فتوا( قق ٹکر شر ہار ک نام ںی کسر کی ہلکی بک ٰ

 تایغ نفع هما نیر داد نگر لی سسر رر

 تر ا ناز یر سیل نج ماند یر خام حج ل روپ ناچ
 تر قو وز دیچ ضایع نب لیوا قطار دز ےک رہا ےک

 بستن و ں اوہ سہی اس سب یو درج تا قا ۱

 هلو تو کد زر لغ راسا شل راک
 ۱ تر ون

 ۱ سا ےک مات کس ںی لمس ینع ا کد یا رگ تاب سا کد مہ

 ضا یک ل وح ا لوجی اقفر قلا لمس ار سجا ای ایا ہے ترک نر ورم ما ۱

 مترو لع اولا وخ ںیم ےس راپ ےس یر هاو بیرت ی کد از اک اے مالا ی

 اف الت ے ی ارپ س اوم بیعت رد( ہ داملا قو ییلا ںی دا ادا تری مک
 شوا ترم کک تر ادو لس ای یگ نر کا دخت کن جا هی ںیہن اد `

 یکں لادن ورک( نقال ر رو | تاام ا روکی وادار کمد ا تہ امر اره اعم

 تن ےک نریلخ کس رابرت اض ار ارپ ب ں واک ن ا ےس زنا ضا چ یکی دارد نابن

 درا س تیر لرارآس یم مز ساک رب روس طفل طاها آری ےک
 ھدررٹندا)رقلد حرش رپ در ءاقن رر عن ےس ر ارات اردا ےک و ان ےب پار هک نا

١ Jہ۲ س ییا نص  



۱ ۱ ۳-۲ ۱ ۱ 

 رت ضد | ترم ای ید یوا اراک ناراعم د يا را ر نانو( نیشن
 پا تیکت سرکار کن زرت ن اغر کس وار ےہ نر ل ےک هی اما ےس
 پاسا یک رد تس ےس قیامت دم
 قتل به اکیا سری لات ر حرف ماع ےس قانلاءگ) روا ںیھت

 را تراکت نطنز ےک ناروا ین ما سا ےک لتعم نوشی ےس ہد یا
 تعمير ار کن لر | ں وشر ما پاتر ےک نره فنر اذا تس ےتسرکا یک
 “تل ایسا تم اترو کی )ماص) ہوزاب اکں ؤلگروا لورم نر د ےک م۶ 4

 ۱ ۔: سیتی دادنب بیل اچ
 شا لگن یسرا ےس ناز نلف یہ ےہ رشز»تسویدا«ذیعوا 7

 ترموکںیم تسداب ےک ن لر ۔ےررگاٹ ید یکتا بش دعا
 نرم ایا ےس ں وکی نا ای اکسل دا یار ٠
 را رض ھرک

 ے یکن | ہو یر تدا ہر رادع انب ماف سا | تایکفاضنا ےل تا مو را کراس ت اظن اعر ما ےہ
 کر مم ص+ ید یر نا اج باک ہا ےن رھا ج

 ۱ ٦ ںی ےگ 6و

 شاع او اب م کے طزز ا لاا س تز کیم دلا ےن ثیبره باک“ ا
 س یروصت ا۷ نه | اط ز نا ی کل کب سید هد ۰

 ابتک اردا اید ضد یک مت اد ید وسترن
 طبس رد ا ی ار کت قد ۓرل اد تس ےس کی ھذا بیک
 بو تین ید بل یر لا گاو
 ۱ بیش زیرا ام ال ےس ارد اا ار ظنر سان
 سس رس سس سست
 م ٣ء ص۱۳ ع دار گر ا۱۱



۵ ۳4۰ 

 قلعت کدام اا بخارا هکر کک ات اي رکھ اح ابتا یھب

 رگ نگ کردہ ادا ی یر ایر کیس زر
 کاج اب مر شم اکا ابتسم بر یکی لنت
 ھھ ب سدد ها فن ںی رس س اد ا۔ یز ےس لات
 . ایک اب ےک و وحس نیا ہرن نزد یتا مر درت لا ےسا
 ازم رو | اجا ۱۰.-۶ اقنر ےک ا اروا صولا کروز اڪ

 حقول او ے شرر تست سرک ورم زن یل ناو 19

 و سست ارو | هسر یداضجا قرن اتنا ترا اوون

 ےگ ت با ےل درم ت ہا ںیم ےتد باوجروا ےل ل وس ناسخ ۱

 ءارض) تلسد | ےک نا ےس جو یا. ےس مایل مکس طاز ارو ۔ںیہ نک یب

 نین ازرد ا وپ لاح چأخ یب ترہ کت انا ےک نادر

 تکی ارت) نیفل اف کتب رک سا یکی ارم ب کن نشر

 حساب تا ظنا )کت شکیب بیا ںاک ط اپ لام ےس :

 سقم یھ ر کس نیم نا لر تاج لب چیک اھ پہ ےھت اف

AESلو ےک تن ٹا وو یک لوا قرا نیا یک  

 و ساجر کس جپ تاک سا رکاب ےک

 ےک ایکس کل با۰لربل مق ی کک تص تلاخر
 و وپ ایک ود اکے وپ وض ےک تیره فل ازم دس ا کف یی

 ہد کے نہ نیک راد اما | کینه (کےپان] ترم زر

 q چ ماں کس اڑیصررداے تژکت کل ینا ےس

 سس یش ا عر لا سم نیا ظذ اح

 کم نٹ مکس تو ےک اکی داھامامن تریلر نیا ںازارجب

 2 ںی ار ں لا را اٹ ےس نک نم ناف



 ۱ ۳۵ے ۱

 یونس ا بج کے پس ںیہن اہ ےل کس یی کے ںی تم الخ
 تپ سا ہدوتے اموت با ع فرم وکی سہیل شا نکے
 نج کزن کا یب ےک ب نروض ےس شید کک
 رک ب رنک کاب رقبے ونڈ کل آه زیپ کلا
 ۱ رس مر لوقعم یک ایگاسیلا ےہ ام 7۳ با بیع
 لپ لے ساجر م طاس یک سا ع وتی ک ما وت ادرکددوک فی وع جیب
 یک اج کرک( ےب ی اف ) “شوپ سا ہلکی ےک بایت اگ ا

 اس اج ناپ ےس مانے سافروا ۱

 ۱ ۔:ںہ کک احیا اس رب ےک ا
 یر پین صیاد ست
 رفد م لبا ام ے تا اجرا کیر کم یو یک

 جت ےہ سو

 بي تراس یو ٹیم نم تشنج ری هل
 ساوکس ا یہ اچ هد هر تشکل استر طعم )جت آے اجر شپ ےک آنا
 2 تر نا ںڑ اپر د | سرک لغ اد ںی تعب ےس یک اردا يو سل از یر ےک لت
 رب مدارا کالم شا ۔ ںیدایز اد ارج تج یر ر مذید اسر دا بید اف فام
 ےک ا گا کں یف اعم ووتل را قی“ کرشی نا مخی اک ہللا نا د

 کرک ر ردا ےب ا درک اس نل کا نودام شخید هب

 : س د اشسا کلیسا وس )۳

 ںواو ےک انکو ریل کت سیری تان ارب رث ایک !لھ ۷ یتشانش
 .هب ےک اقسام

 نر کدو کرد اکیا له هیت ۳و

 ءهس در نر ام ےاپ ےک نیو 2 ےس



 ۱ ۳ك

 نکیمےایکایکر منم بھون عود رجول تک اب لول ارگ ںی
 “ایوط ایا یارک کف الف ےک یخ ناو جهت نااوخ کاج ا 7 ۳م

 ملک حوا نہ امين مس يک
 7 ۱ ںی یہی رب )لا باج گن ارو اے لج تہہےس نا نمف ی

 3 نرو کریک در اردا ام ےل اپ لکا نماد کن ا ےس یس ےک و

 ٦ ۱ دا نوش یزد لک هرات. ں یت ری

 1 : ښت شوا 0 روا لاج یک ےب کردار رالغراو مۋ کا
۳1 

 ۔ے ١ پت ار تعالو رتبو تلیضن یت اردا و يک

 تنا ایک خب دست . نالی لاو ےک انکا ےس ےڑیودالعےکنا (۹ ماتم ر

 ہر | دام رتن انم ےس تیا انس سلیم ت رتا پ ت تی کل ایت تا رطاعم سا ںیم

 لا ارض ل قاد تشک سد بازهم ر کلم و ارد !ںیدرکل ف اد ںیہ تنہ

 ناو کل او رو ںی تنمج ےہ ن الس وو اب کے کب ازا اکں وان ربل السس نیو

 سکس کد ںور کر تاک وا ونک سا اور سے٢ مک
 چا کراس مدس نانا بز ا یکن تو وا جراوخ گپ ےک سا

 ےس فورس زس سانا ره تز از ار نو بے ے نر زد ۱

 و کاکا جراوزردا تم نیل

 کے ان ہے لرد ع اوت یم تیا کت سس لیا بک اص ںی اھ رس ہلا ما

 بوش تطل( وو تما را ارباب یکم مع ورد جاوا سا ںیہ

 ۔ےہ ناتا ال ساب یو | نط ار زا ے نبفل اف ےک نغبا نکا

 . کا برق اکرم ف گرد ت الف کر اف اک نس لاو دیقنہداکء این اکا لس سا

 هسی دردناک حمد دوز دا کے رب ےس سیل تک اچ پس تنہا نالے هد

 تییصعمو کے وز نیا ةعاط نکا عم عفت اگ بیمعم تابیالا عیمرظی اک

 ¥) ٹی )هو نر هریقع .یتد یت عن عاط ککے نہ ےک نک یہ ن اصن



۱ FAR : 

 عسل امام اج اھک لٹا برزو ایا زد ےس شا 5 : 7 ۳ ےک برا نی کهنه رک
 کس ت اید اضتررا تزاتخا ایت ںی ےسداب کر خکلی نو

 نم تره ےک کول نا ۔ےا م توک اش تاجو تنرش ۱
 تفلاد یہ کے نس وو کاب ہدرگود ںیم ےراب کند کودکی بلاط لا ۰ 72م ر

 ان اںیترد ارعو ضخد رود روا ین ارروا یشن ر تس ا 3

 2 یلص تا لو کے سای 7 ںی مرور (یراتردا یھ ئی )دنس

 ںیہ تم ic ےگ ں وہ کا گے سڈد ںی ےس ےگ کنی ۱

 نا ےس مو کت دادعد نفی( تيم سا
 ۰ ۔ےرو ےئل ناب
 | دک بد ادم تاردا کب لارا و ا افر شے ر اش ا
 ۔ بے تپه درد | نوا تل قام للنفر

 شیب کاکو اشاع۔ ےہ ف الخ یک تم ع ارد ےب نوک تایر مت بت 1۳مهر امر
 ے یک ردد ےک تافدرد اکرم ءام گن لج پ نو نکے ( گرا تیر زرداد رت ںوتس اور وا تد و ہرع ال ند اکر شا ال 4 مہیا لصشتال وز روا هش 1 کار لھ ےک بس اوکرد | یخ( نیر الخ السد راتاو ےک ےہ کب رد كورم ےک (6لصتےدا ے تا غاگاردا تنسو بارک سد رار حت اد وک ار ا قوت اسکی قاتا تک ترک رک وردا نورم قالساق رکا يلو ارد د از مس ر rf تاج مروا تنے ن ںوھت سی اےک اف و افتر گرو شیوا کسی ساکن جز ےک ا ار اع هلس شو لر ترانزیت سا

 ۱ ۰ یٹح نئرلارتناد راکت از ار را کن اش لالچ تک نر ے ناروا فض ما دا ایہ ترک اورا یت تش یار ہروط تضاد ےس لم ے اردا ار کیر نانط ی زادرل ءار او یتارن ن ایہ دا لا مرکب وت الغ نام سر تازو رد | یکن کر گن ا ےس ق لپ برو ارسام ت ز ترم ا تارک کم مع ےک نا تعداد ےس بق کیا ےک فا مدام ام ارباب یر اناکاکا ارے تردد رن ناشتا تل اچ 22 رتی ر اور ےک ناروا شکر لا تارا اک تا



۳-۹ 

 فلام ماما
 ھ۹

 ماما بت اک پ آے س ی لر ض !نبگلام لا دعا مند کلم ما

 ےک ۹ہ اد ںیم ہرونم نیم ںیم کم اھت سچش الا ةتہدملا دخ روا رج اا
 ںیم یبربیطڑ بر . بس تب تدالد یم عثشںبر تم ےل و دلا ہی ےس نابینا نا
 کک آں حقا تج از لافم| سیم درک راسا ڈرنا ڈو تیبرت روت

 a پس ص اونو ماوعو اکر ایز رواد ولر ٹر تاپ ا
 ےڑرےڑیرر |موزلمنا ےی]عمتم برد را ة بر تور هرم ) تاک م 11

 اسمی یرہزلا بارت تا م ادر صح رد لاک تب حس ایک انتساب ےرریعلامامکم
 ےہااب ایکر امشب ٹاس ورا کر ریو لام ماا سینا ےس( اک شر اونرئا)

 ںاہ شرم تب وب ارد | تا یک ٹیہاڑرردا )ین کریم ت 7 یے رن ب ۱ لم عن 3

 دیره نذ السلس س ع لطم یک ین حی کے عن تی ادد کک کای هر
 | .ربشن|نععف ات نع گاه هی رسد قاب A هلسرسر

 کا مما بکر ار سر تیرع باطل سلس لاس اہل اس کک ماا
 ےگ لب دا ےس ںوم ان ےک جا زاد ماما نی دلا لاعروا ایکس ما کنز ایک

 ےل ضاوٌو در تہ رٹ گود سیر کیا یل تم شین ا ںی ات )ما

 ور بس لس رو کام ماا ےک ےن اکر د نجا نا ےل ےک

 ر برا اد ء ما لاتا( ساپ ےک و وو ةا طس ار نت اجامل ےس



 ۰ هی ۱

 ناپ ت ست اضروا زی تت ےک شرم لسور طس از ھم جیب اس ےک م اڑصاد تر

 ےراےک بہرہ دد بشر دا لالچ د ترنم سرا لر لو. توجه
 هل 2 قرب درمل او ۲کپ آ لرد

 : ماد کم ےن ٠ان 1 راس لو زارر ثیبرم رد ت کا ما

 تورو[ ںیم ں قلع ےک نو یھب م ےنرکل ارس سنتور حر یکن لا

 لالرتساع نآردا) ییہ یک رد سم سر بدتر باک اچ یا سه

 1 ( ساک
 مس مانو ےھت لو یر کا سیمی عابر لوصا ےک بن ےک کلام ماا ۱

 لاین اه کلا ام مایار غیاب فن ۳ ین نامزد ارتد ید ےک ر

 اسم ےرسود ہر ( لش فقر هات لبا کی( اد ےس ایکن ضا اک زی هدر پدر

 ۱ ها
 سے کیم 1 ارت لینک ید با ادا ی ےک و لار ار درا عاصم

 هر لوسا ار ملات رم لبا کس ید رازی جد یکے ند راک لیدر وإ توک
 درر لر دذج)ےہ لنا عیرر اکر کی اروا لم ہراوتم اکی ب تا ےک ملسڈ یا 7

 لم ناکہ لبا ید زن کس نا اج( ےس آرونو روی تایادرامن وتی نی ناو

 ر ر دس لوو لب شیر امام یبا گیم ...ےہ تقی تی یا
bhےک کام ماما توپ رپ از ےک میلا لیا لو ارتا یک ا کک  

 مان ایما ںی انب کبریت مک عشا ھئا لرد ید لبا ہکے پس
 رشا لوز ے رک اس وز تباہی رر یر شل مدرج عطر

 کا غم هکر مت ارکان پر یک کپ کر

 تب. رای تم وس قوف رگ ارص | عفت ین [ نما اچ ای یہ: ناف ہل
 ۱ ۱ ۔یشح ۴ ید طو مما ا نادر کت کلر کدو ما هل



 ے

 ۳۸ا

 ںیہ ےک چپ ےترکل تل ط راو مع نی تر نیلا یہ ےک بارم ایک قم

 ۱ ۔ نر سد اجر لو( یروطےس تابادر اتم تیم لہاروا
 ال اور برج و داو لک د م لبا فی نک گام اچ

 6 کرسرپ اٹیا۔ هیون تر رم تک ما اون ےس رپ شیت زوم لپ | لع یت

 اطہر ر اا ارج ےہ ۴ تنگ ںیم سراب ںوترھرتسسرپ کلام ماما کد حس نب فی ۱

 ما ہقب ےاو ےن آی سب خطا فیلرایسرایف اک اے ککام ما ا نیک و وچو یم

 بیج ر دد | ےس ارگ میت افزا ںیم ےراب سا ےس کلپ | یک ےک فرم ء الرد | ر

 هی یکں تنگ قم | سو کسے کا ماا ںیم لعل کا ےس ںوگوکن ج یکے تاب

 ورک بز  اخ یا ماا نا

 مو کا ماا سنسنی طاعم سا »سارا تیره عید ےک یف ثم ماہ

 ۱ - نوه ترک اضارتع ا
 انے بس یم نا ےہ گم صرت نوک نه هد ہیوم لا لات ۱

 رو | تخت یارب ا ںی ماگ |لوص مامان مح نا

 گیتی ر شت انب یم لہو کل رکن زد یہ بله کرم و تم
 ۔ تخت یکن و یم ےن کد قت قله ا نوید نا تاب . ےہ

 الکی مع تب مالس | ےئایند یکام قف بزم کام ما

  یر لب ان روس ام مرا برغم ںیم کام كا ساو لو ا لوک

 بی یشن انا یو یوم نیم ند گا ما ا ۱ ۰7 ی را

 اُگباََلكيؤہزز ارترم لو اڑا | ۴ تم اک اوم

 ہزار ضم یا شمار[ سدهای اد ت ایاور

 LALES کرک یہ ںیم کعب زنا تمل مج ارا زتو لس ےس ا ھل

 ۱ یی. |۲ هست وقته اور زض شر شد.« ںی رد



۱ ۳۲ ۱ 

 ` تساورد ےس ٹکا ما ےن ےگ اجل ےک ج زلف ا ایف عت
 نرش ایک لار ابا حاج کتیبه یک ف نت بت کا بنک ک
 ارس لر کی اب شا ےہ داد راما رد شا نر
 "انہ ۃصار دادم کی (اک نیلا هد سن مام ےس کیم ثیوام ایم
 تار داو ١ط( ۷سا ےس تصازمیازد | گن ین او ول ب اکی ےن 1 4 4
 درک ںی تو د هست رها تکه کر ےک ما سا ےس ویس نال رچنا ۔اھگر
 "تک ۱ . شے از ہد ےس اکرم ےس سک ا

 . تماس روا تفت یم روا فل وکی اتا اے
 ۰ قاغا( تاط ابتا ی ارشاد ٹیواعا یک )ےس ےک بس نایک
 : ۔ مگر نخ ر انسا ےب ا ایک

 ایل او عسل کیف و دہ سوپ ۱
 يک تمدید مدارا ۳
 رم تک کک مترمکعب گیران داد
 کر اترے مکہ کر زادد کل دلی القا نوا چار دیگ
 اف ماتم لاک ان رب اخف عام نا
 رودکی او ل ای برزکشرگدرازلس ا ماترد

 موش لسن مل وی رک نس سا نر اسلا نیما ؛ ارد باج ےن کک ماما
 ور ترا ںی ےس ےک مکا ماس ید ادا یک با ےک اھم ک
 باک ا تط اردا ) بس سند ارو روو ( ںیرسسےک ند عا | تاد زرد
 ںیم ما الام مات یل ااو اا داچا دیت تس نار دا فید اه | کدر ےس
 یس مع ماما تی ےس ی نا گہ تا ہد ای لئ
 7 برج شا( کوچ ساب کر اشارو ی یک تردد قیاس ۱ کرو کک یک
 ۱ 3 ۔ اب ر زاب ےس ہ دارا سارشسیالا عن درا کپ



۹ Far 

 م ات ایارب تک ا ںیم بالتکں فاد( ںیمدضحس تی واد هلو
 ۔ هشت بنوا نھی وکب اتل اےس کک ماترد قوج گو کشک رضاک 7

 ےس بس نا سا )ان ہوم ےس نما یت اف “نس کا ما ۱

 اسرار ی : لک | تح , هد شرر دارت :

 بوق اکل ا ۔ےہ ےس شوت ور عمو روت گم 1 تر ماد یکی اور اگ

Za 

  0ےس ات ان نیک بام سارا ںی فیل کب ا ٹکا مان

 "روا تاچ ٹاک کاو تل اس سیلاچ کک« ما )ہک س ار ا اکو

 اظ ےب ھی یو ےس تبادر ساری کن ای عسل ےنان ارس
 بس کتے ازدا ا یم شک ۱

 اما لود ےس بگم ماا ںی ند سیل ترم فسا یہ مس ازدا

 نیل اس سلا ےن ںیہ رکن هم بانک ی ٠اا پا ےن بلا ما

 اطر رک ۳ اج بند سیلاب مه ےس رکا سس ای الف یل ا" :

 ۔ ےہایل مکے س درد فردا) قے تی سیاه

 اب فلن ےک قرعہ و لیپ کای ایت ی ےن کمال یم بیت کام اطوم رب

 رم( توو ) دنچای ا ںوقنمےس کہی ہیلع ا لست طس ںیم لب ےک ب ار ر یں ےکرمگ 7

 ام ورک لاو درا اےک یھ اوا باعت قلعت حدس یب ےک سا ںی ےن ایہ

 سرای يه کاک مو ںیہ کوہ یہ یلاو تیر تیم تی

 تب عرش که وافدا ےک سار وب ےک ےن کن ارب تیره رو 777 اک رس کرتا س اردا

 ناف کد ہا لا اورنں لا رد | یهو یر کنون ۱
 و سعی لہ لم داد لک

 فی بت ۳ ۱۳|
 مو ر ےک روا راس مه هر شاخ ان ارو ےک نیم ںی



۳۳ 
 هتسیر زین. ےہ ناپ تم (هعستس بتن له تر کم رس سا ےس قم

 راک رها ط ته اھ ںیم انکل وت دا سرم نام کر تیار گلا مارک ھم

 کیم اجانوہ کی بان ےئل ےک پارت ںیم ےرا ےک )تلک ) زمرا بروس ۱

 زن لا رپ نت کلات ےگ ںیم فیکس یا
 ڈیم اے ایگا دانش اک نک اند ے تز کا اط مرد | ےئرک تہ ٹیک سارا ا ۱

 : ترک ایر وط املا نیا تازه وری بیم یا

 رار ودا ےک نیم برتر نی ںی کس مرد تکریم رم نیک
 : E یی ےس مالک نما لد داش ںی ہنلاباللا دم(

 ال ید اتبعوا گرو اط ر٣ت قد ترک ایہ بتارہد تاجدد کت بت دا

 ےس ار کن رور ۔ یا تی ددا مکے سگ ترا رد رکا زمان نیم
 : بس ارناف اےک لہذا ٹک درک کد ا سارا بسم

 برم یا ادا جک کرد نے کک م اط باد کام ماا

 تر تن Fa | رب تی لوہق سک

 وور مکے ہ مرا نیس تسیداترگل الدتس ہے ور هند

 دارم یر مقر هدالع ےک ستا یر رد علت لر
 نما (تي تسرد رک کا تص ےس ناروا ) ےس ال سیا ج

 مکے ری ان ات کک کس نرو نار دوف ی ڈال

 و ۱ ساپ
 بت یدامنم ا تسنیم ور نیک عقرب

 گی تو بارج یب لوس دا ےک ورم علما لسم در سیم اطوم
 شوپ لوس )قسم دال کلام ما

 1۱ یی سرما
 ےن مح نج ںیم ےن را صفر ود لضعع دا عترت یم اطم



۵ ۳۸ 

 ۱ تاز ەد ںیرکن لبا پر رط سالاد نبا نا ںیم جن نا ایل م کے سش کلا

 ظافلا ےک (هبسورب ٹیدح حج یخ ب ےن کام ماا ںی نیا

 قلا نع: اھ نون ںی ر کک و نت

 ي کد اراپ پڑ کک ت نایب یک کن اردا ےہ کور ےس کرار 2نز

 رک کک لام ما بقیع بسگب س ی چ رسم ارت لک کن اچ اب

 یی ار شرم راگ رمی ا ببال نر ری یسود ہوالغ ےس

 راهور ںیہ گل تب و اش طعم و٣ يم

 ۔: بے شرح

 ام تر وج سوار تم 2م بیگ اننا ےک ست یدع هدر . 11

 ۔ ال اکا گن ای پر کا ۱

 لب کم علا لی شنا لو یک ےساپ آں ضش غیر ہور بر

 (تابیغمر ںی نسا | اچ ےرنئارج ا سینیٹ صد زد ےک روت

ls ۳9نم رتا اتا ا  

 1 نیم سگ ی وک قم لہرا رخ

 کج ار فاطعر رت بشرکپ آے الامتار ساو کوک ٹپ یم ںورخ
 ۱ ۱ چپ تب مس وار دام تار

 يا یا لور وب تری کر ایه یل نیز اعم رطح سر

 نفر سن 1 7٦۰ کد سو |  تفد ےناج نیم د ےس ھی ےن مک

 شی عس قانون کن ال ہد
 ےل ز بر وکی کے بج :ایار ےن پا کے کا نبش تی هدز ۸

 17 کاش درد اوہرادوم سی نا لداالاو ے ۳ باج یک نم

 شاب سس نا یم سما تی ےل ا لو کرکے لا 27

 لاب



 2ج

 مانوس ناک ساید باوج ںی هه را ےک ںرشرم نوراچ نا ےن ٹرع الت

 ¿يقنع جن رپ بہ اکی ٹپ سید اسلم ےس فرم بلک یز تیام ادا

 رک لر نا سلوک اک رتن عرض نا کالا 8 ئاضا با
 هست اس ےک توقیر ےن لعوبس نال لجن یکتا تاک

 اطر سا چ یکم اتل اپ اکرام ساک اکر دول
 یر نکے ارش ی کز رت کدر ےک کک: ماما ہد يا لس اھ ما

 ها ےک نکل ول تما ےس رع لسو وجرب یک کک ید فکر لاردا

 ےک نحر وت هی ) ےراہ ت إو ایم اردا نفت ےس بلا ما

 وماتت ہد ول او توت سن ارت بج کف ید لیک کز
 ںییاورر ج بک بہ بس ناری يشوع سش رم اد ےہ
 ۱ ۱ ۱ - بلد

 رب ونک اورو گيلان فوم هه یر زن آن اک فام ارتش .
 کک ۷ ےک مرتا ناےنائ نیک عالم لو نین نی اهر

 رو فیض یز اپ یکدم یک قد ای اع وتس عض شیوا ناک کت فرگت

 ( پہ یرقان وضو لص ےب لک ناب

 ۱ تن 07 طو ےن مدح ار کپ اہک وج ےن عج ہک ہرہاظ

 اول < رد الع نا لیا بے نج ےس ین ںر ر انس ناار صيني 6 انآ چاد

 ما ته کو ما ںیرنس ود یی ی ی ےس ںودنس نوک نا ماننا

 ناک ںووار ےار ےن کت یار ر ےس ناب ہذتاسا ےئا ےل ا یک کا ماما کنسرو ار يش

 تما ہ زر ےہ ں واو ارے اد هست اور ےس نا ای اش اےنپ | اک وب ای را ا

 تہ کن هجا یک کا از رہ تراشردا فقر رله

 جی ازان ۱

 7 ا اے ەز مي برس شور ارس اطوار ر



al 

  eبر یم از ا ها ےس ےک لوہے نو بیرت

 و یک ام : رپ ےن ون نج( یو دا
 مر بحصس را الرغ (٣ وبا سد لوس لا ۔ نس ۶ ]طور ۵ د بید نا اطو

 خار تر افت اس 72 رات د عی یش یر دا بیت یر مر ثیداعا
 سز ےب نٹ ن التخا ےک ندا ےک ےس اطوم ےس کک١ ما ا ےکاطوم نایدار فالخنا ےس

 لاس پک مانگی ا درج وند تیرو ع رک | ام اط وو ج س دا ںی

 فرو ناس کر وغ ہو رک سرو نت سس ہا ےک ےک اف ن نا
 ۔ںوہ تھک وب ا ں وةیمز کا فضا ( راد اد بوی یک جیک

 ست لن سگ ومطلس ١بڑے لر ٣ت توت نزلہ
 و تیک یردیدلارکبدبا دری انچ یخ لاتا فلتخی ھکں یم ےراب

  ۱ںِتلَباح''مىإلعْ:لےمخ اجداد کر انہو ٹردامحا لکی اط

 هات نم نیا هجوم تاس دام تم کا تک مے

 روا زیارت /تحب نر وو رش 90 ا

 _-۔ںیلاے علا ندد
 روتر چب ےس ںی و این بس کارا

 نیت ہارڈ وتو ثیداحا تونر ا ےس لصاعم تری اگ ڈک ا ںیہ نادت دت
 ا شور یک عطا لر ںی ا بن اه کا دق
 رب برم راس تالا ما روا رس طب پیک ےس

 ۔ ںیہ ینو م ےس کر اتم ی

 مهر بچ ےس : یک طو مے شد تیر ءال ۱
 ۔ںیھگار یش مرشد یکاط دم ےن ( مللت وتد

 لوا ۸9۶
 ره کس نایب ےس بھتر کی تدریج ےہ مزاج بک اے



 ۳م ۱

 ریس هند راد کد در ایپ تھک
 . بانی سا ہگیل اھ یک اہک یہی باک _

 یاصمال مالع بها لم حرش فر اکلتس الا بن مدد

 ۔ایا یر ںی رشیدی ے العل ین د رئم هد )نکا

 یوتاب بر 23 وتمر یمنی ام 13

 ( م طس ن وتمر لای رانا لمر ۳ لگن تر یه ارز ا مر عدل

 م0جب کت اتمام اطوم ےن یرنھکک علم, هر یواش لد ہاشسپ ھر ٠

 "۳ حم مامالااطوم لع نجا قیلعتلا

 ن رتم لا نان نا ( یس اسکے اخ )هایت نوح ےس تہب
 ۱ پزالبڈملقتن تر لاد اروا ملط ن وتمر اب ا مش

 ہرا ل ابر ءپ و ےک ارو | ںیم عرق اغلا( صذا ا بیخ اطوم فال طا

 هل ترم ال ساب تبا ےس سیہ گوی تب یھی تام فل ےس نسل خا

 ۔ تگ رز اتان ب اترقلال بلا کٹ ص
 ATF هم و سد ۱

 ردد سا ے راپ ےس تند سا هم ن شک 2 نیا تقد سنن کما ا تستی رم بت ناطور
 فص تف لس 71 هع یر مدد رک ون ف نیکی راس ےس رع و امان کم

 از تھ پاک يجرد بس کیپ وچ بازک ےس بس کیه طور
 ۱ یہ بج اعیاد ےس ظن 7 تعق»رد اسم ادا اسے بارک گا ےن تیره الخ

 هر اس ےک لو انک دا کٹ مدع کک مرتب سلوک یر تا ۱

 ۔ ےہ رزم تالا ںی ےہ گرما جید ےک اط وم ںیم وی یل لإ نا ۱
 ۔ ںی ہک مڑ پا یبا کام

 دوام اے داپ ٤ را اپ ےن نت جا لا ےس ےس بج نکی

 سج یہ سن رش لم دا ںایزارو ناپ باک“ ےس لست او الا اعل وسر ےر اپ

 دم



۹| ۱ 

 ی اروم ےس آو سا سیب گر ںی ٹیک تنہپں یمن

 بانکی ب یک سرا میم تیبرت تارشا جوک ایر ماچ
 هب نون بر رادار لئن حک ےن رقیب هه ب اتل کف تہ ےہ باتا نت ۱

 - لیکی رد (داوشتس) بند گالس الا هقفلا کات ف ت ماع تون باتا

 7 ةظفررد اقلاع نیل ڈک ےک اوا
 وے سس ےل

 ربع تاج گر باتل بیک وف یر مالا ترک کوچ کوو اکر یز اطڑم

 اناج رک ہا انک ےس بس کف یی حا ط و گرو سس ج
 دهن لوی ماتم عاد یلشا یہ و ملات ےک سا دا اطواوح ت7”

 ات تک د روا اج ایکس ار امشب نوای کف ید کا وم رکےن سا

 يرش تپ اکے در کل ماہ جم زد جد لوکی وم سیم ولی ک فیح `
 یبا ہہ کاظم سا ےن سجے یہ ےاکل متصا ظفر یوق

 ۱ يا رپ هیدن اپ `
 - گیل پچ نر کتب افت اس ےک ترقی روپ تودو کاٹ بک سا

 :شنرام نرمی باتکاکف ید اب نی -
 ؛قفود کے بب ںیم مات من کا طوب حام کوس نبی انک ٹیک

 یورک یز قلا اس وک دم امہ رش لیوا نوا ۱

 ٠نر کن ا کا و تک قن ور فجر هد لس
 ۱ فرز ہد کے حب ثمر ار ید ایا قیاهد یم ۱

 ۔ سفر شپ یراعا ترم اسرع لس

 تم دپ ےک ترک کیر کا
 3 ترنم وے رک یس یھ تره و وک پے مری

 ٠ . داتا ناےرنن قرب وجے سا قو کی ےن سویپ `



۳ 

 ۔ںہہھتوہ خر ی ت ےل اد ےنرک رض یک

 ہوا 1ایف کیر ام مو کے ہن ےنرکرک ہیر حب

 - : ںیہ تھک ںیہ رکنا ےنرکں ایہ یب ےس ا ید اا

 اکا قشر سم و یی سلف ا

 گیم لپا ےن ںوھت وکر جاتا لب تی تب ات ینگ

 و شرح خود ہجر کا گو ےدرزم تاب مہ لإ ۔ےسار د تسکین لل ماتت

 نور اے رتبه نگه غنی

 2 ۷1 غل کی توکار روی ےک | تب عناد یل

 جیب لبلد کس ایج زہ یر دز نوی یب انس ےک ف دم صدف .

 ی یک کرک یک حس یہ تہہ ںی اطوم ےن تک ماا ک

 رک نسل ںیم باک پارک لد نا نر داقلادجح سی.
 "یعنی ماتا ےہ ایکن ایہ ہد الخ اک ا ترف ابی مب بس ایک
 مارک

 ۔ ےک ن ثر کم مارک لوا لا

 . بنک[: بنات تیرهاط» کر مد

 لواز رو ا مشیر لت آب تم د ترج فنام ماا کتاب ( ١(

 رم قل تاب جٹ الخ ما کم اکے ےس اا ۱

 ر ایسار روسی طق راز سبب ماکس سا تپ یز رد فال

 تور قلا دا ےھت تورو روو( ساد مامی یونی سکد ےت اپ قلعے نا (ےیہ
 اڑی ےس ترک (قرجرو قر ےےل ےک ے شده ی اپ ےک نا ےس وف لت ےک اید
 تالخاے سا اس یک و اےک اعم قم نی ظر اسکو + نررومو روک

 EE تا ایک 2

 ےک ذی یی اب تست ےک سس نا



 .pri MI . یبا تانیہ
 ےس نی ترم افر الم نا ےھ 2 اسو انی ا دب یھب ںیم نیہ ا اس یھت اس

 لس ثرعروا بز تھم سم س رول ےل ےک رکن ایب تیم رو ےس 0 اٹل

 رکا نا ںیم ل اهدا ہک ای تست ست لطم ےس ریعرشمم اکا ے او تو

 ٠ کک > تررح هست ےل کردا نیعم بم ہد نیل ںیہپنف کم ما
 ےہ ایک یکم عایق سفید اصلی سر ورد اسمان فی ولا ماا
 سوپ عمان گن فرد تحن ددا تیره نبات روان کت تا یا رک ردا

 ال یاد رم ر سن ٹوک یک تنسای بانی یم مار سک ما ہک ال دفن این ےھت
 ےس احساس ٹیک ہد راه ےت کاب ماکس سال با یم نا نو

 یاد ات اد اپ ترور ےس تان د تایم کنید ( ےک کرج ام درک س)
 ی شا لو ثیبع دوم شاد ہک تروح فر چسب جک ید ین
 هم شیره د نھن رکن ی لا نمد ےس ںی دو هام بسے مل
 ےرب شم م كاوا ےب تہب یه ہک شرم ترش اخ تح فرط یرمود سر ےک س 2

 هم ےس ںیم ںوکڑلے سد نٹ ارام هیتر فدا د تای ره سرعت هو ناک ېن
 ب صور ا وجه در که غ تازہ ےک 2 ںیم ب ق لطم ے 7

 ۱ تک ےک ردا ےس[ اھد) جرامے ہرز ےک نر ہد سل انس تفت

 لاشس یک ا رهام پک ےس سا قیمت چو
 فا اتو ےن نزد ہی تا یک( از ۱ یر | کد« کنج نیلا
 یک سند نیر ما کس د ےک ا لود ی اساس سما فط رسد ںی ےس ںی

 سیار ض ازم ںڑملدد ںؤاوو ٹیدع فرم | مگ مرکب صد اتتا یہ
 نوع هنسوپ عم اج اک ے داچا تمام | ردا ٹیم تما | س لو اب لژارد گیت

 ۱ ۱ ۰ ےس لرر

 یکس ا قاب کن ایہ یھب سرم لمسی بات با ےن کلا م انا کتاب ےب کب

 ال لمس ےس نوتره عطتشروا لس کا ا ہی چہ کک ۷ کک ما مکے ۳ نرم ہد

۱ 



Fr - ۱ ۱ 

 ںیہ ےتید تیک ترم نت ےہ سوت تین گیس ماما کی سس
 برب ےک رک ادن )ره کرس کتا ام تست اک بذ نارتھ
 ۱ ہے ۱ ۲ شے ن آد کک

 شوند ےر افا می سا ےدا خشک ردم کا اتا یل 2 ےک
 ےب سن یک بره کیا س یا ددا چار نایب

 نیل رنو( اچ س بلٹ یدع غم ترول وتی یب کک کا مارف

 ۔ بشن لوب ےس سام وقس ارپ ین دا
 تیوقلر معما سا وادا اعا س فیبر رپ نر وا ناش تل یتیم f ا

 ۱ ردا ۱ ٹیدص کلام ما اہک یه ار شیخ ا ر اوم ےک نا کے نہ کل

 ۱ ۱ ۱ ۱ سو ےک انچ یاد من ا ا تیام
 رکن سا ےک: زا فی یوگا ار

 ۱ ےک ےک یک تم اور فرص ی ےس ںوداہتلک کرد 2 وب ہت
 و . مار ںی ٹیم کک: یز ناطقاریس نا ۲٢

 ال 8 ےک ثیردطئاع ےڑ ےس بس ںی از پا کام : ںیہ ش مارتا )۳۱

 یک دستگیر ات کیا نصاب ۳۱
 زی کم ف نو ج ف تس یر انتا د ماتا هدیه التاس ےک بی دکر یدرت
 نم وگر اور م ےس دار ےک باکس ادا تام ےۓے الغار

 ورا ر یمیاا ماہ رام ںی ترک یر طوق اس ےک اتا : اتنا رکو بی یابی
 ابا کا 1 ارج رب ازدا ۱ ا! بم باس ےک ماش )وی ۔ ںیم ما ا کلم ا نخ دا
 بی لس نا ياد اح یہ ےک ت ہار لوم اس ےک مانتا

 مای ےاھڑپ مے ٠ اوم ستم گهر ےک کلم مد السی ےک ما هاو
: 

 شما شک مایا 0 2



۳۹۳ 

 ۱ ے نت سار ارگ ساپ گمان ماما ہی پیدا ( ںیہ ےن اج بس) ےہ
 آے سلب نیوی ہئادوا بہم باسر یت 1 اب ترک سام رم

 ` اطودوماپ ے لسٹ راجع ؛ هع کلان لت نت یف اش عج ماا
 بات کیک پب ات کت یو طب ےن سا ترم) یب ت رک یهود تھک شر سگ

 ج ۔(ےہ ہن
 ےدرور لڑ ےسداپ ےک وم ب اتکں ا ےتو الخ تیپ یھ مگه سرور تاب ےل

 (تاددا یکسر ےک یا یک ےل یا ےہاھ م ٣ےس م امہ اردوان | هدا لب اقم ےس لع

 ۲ ے فییصت کب ہز باس ےک ن اردا ےہ باک اا ید تتم

 سرعت حرط سا الخ ےک بہ اف تل نر ب 1f یہ ی ارت ترم طر مرگ

 کف زط یک سا یے او بہر یک: ترم ۱ ےہ رکے ترف تا دا تیت در موت نم تط کب اتک
 ۱ ۱ را ےک

 ازم کر ن اطر ےک برتری کل اسد تحابم یزد تف بابا ےساطوۂکت ابی یل
 TONE هر . تک سوٹ ست جر اف ےس هاب او ےک كرده بکاط وار پ تاب ی ناول

 رسا کابو مات اع ںی ےک ا ای ق العم ےک بینر یکب اولا ید بارہا ےک ی داب
 کیک اد وو اب رسک س تیش کب اکی ر یراقب ییا نب یر افبم که پس اغلا
 کنيم ا ےک گراف اردا یک زمرک راس اولا یت ون
 ےرا ےک کر فرت اج گرما ےہ اکو یھب اک ار ا ید اتے نزد اے

 زیپ ارو | رار آو لاوتا ےک نا یراز الخ ا ن ایمرد ےک ال ںیم باب رپ ج 4 ایکپ ا

 ےہایکں وم واد لا ناس ےن گرا م اہ کپ ذخایر لا ےک ہرا ای
 بس س اکی کف ص یکی اہ کیک ا

 5 کن ےک ےۓور کب ے راے“ لام اب ۵ ای سک ساز کیس

 ل ام تن کت ره ام ےک پرس او یبجب تا سز تن یر 5 شا لینا لمینت سا ران یکے ورز ےک تیره بت باک



۱ ۳۹ 

 ۱ ںیم اطومعےل کا ماما کس تردید یکے نیز ثمر ںیم ٹاس تک
 ان لمر دہ لسم کین ےک کک ماگ سا . ںیہ کر گڈ ےس تنگ یاد لمر
 رک اج جا الف متر تھ ںی اج وک ام اب
 جدا ےک طقن ےک نیم لا زوم تس یواش دمے تاک رم
 ےۓاسےراچ راد تص س یا ےک ھم لب یب ےس اپ (٣ یج س ںیہ فات ںیم سس سا
 اع ا ننه شیب نگه ج سضاط نالے بال دص قافلااب ب نی سد
 5 ۳ . ترک نر اش تس

 ںیم ن ایک تکو او ی قا یی خاتری ror ١ لب
 نره باردار یقه قیر. ارضا
 شرس ارو ؟ اگه د ارپ ل سفر ارکہ اد ات د وقر ےس ںی قت اب نمک ٹو
 تو نا مپ سر یک ھب تی انکی دا بیک اک یو ترس
 ۱ ۱ ۱ : ساز

 اس باتکاکک ماا ب ات کف یی یہ یے ۰.

 گور یاس ونقف ایک ا فی
 مدرس و قن زم

 : بالای بال ازکم للا ادا
 نیت لس 0 د تای
 ۱ 0 قمل ا راف تسرد کلی مس

 شوک فیلتر ان کری یر لب ہک باڈی سای
 یارزع یب یضاض ا علل ناک رد زن ہک ےھت تم باد شیره کے اپ سکس ا روا
 ۱ کا هستن باک کش ےرمہ بار د اساس دہب ھو لرد رک

LENS 
 حلف کی ساپ نوت نگرفت ترام زا اپ تقی هل



۳۹۵ 

 یاش ماما

 نب سالا نب ںیلدد| نب دمحم با ںیعوبا ےس ےہ ۳ بو ماناپ انشعاب

 . ےس یکم ت اتم روا ےس اوہ کش اسد دحق الا

 ' ےک لاسود بای کا ۳۹ تاب لب یو غوص ےک مش کلم ںیخ تلف پا ےااج لگن

 و ےن پ یم یہ مرنا کم سقم امر کا کک پت کے یہ

 لاس یب کا من ناف: قوم تبرد لحلب اتا پيدا ابن یش یهنس
 یار دا تنل وہ و

 تشف بد ا رک هتک اب : هی ےب دار ر تعا دداینہ ےس بسےکر اش ےک یب لی

 داش ماا رعب ےس سا بيت ضایع یخ می یم و

 E ع دروو 1 قد 2زرا اخ نب لس نیم کم

 گوش ماا ںی یس کام ا اطرد تا ها ناسا کک اتقا

 او ےل س ےس ما مج ترار تنے بروا ظفاص تون « تو ال تن ار لوم رک

 0 تیارو
 سا زیسا لر ان ترا ایر آس نییےن نام ار ےک سما

 داں[ بانج ی درک تب کنی وج تلف ناسا ور زیار ساع یک

 رت یارک ماپا اک( ےن فی تره کی ما تو ۲ک وا



 ۱ : ۱ ۹٦

 یکی اش مارا ےک یلغروا کی سبلان نرم یتا اک
 نیس رب ےک توری ضش ما ملا وی کنار کشف فط

 eT رپ ترم
 نادر رگ مادار ایکو رک تہب مقام الا یتا ۳
 4 اور ےس دانی ١ ںیلررل ضصاو ےس نایک شش ایر | بوک زن لر 1 ااروا(لرگ

 : ےساکں یا ےک لیز تعاریف ممد ےک
 دی (تخلو فو فیر ر آرد ۱ اوڑداور ےدارقإل ںیم ۱

 ۱ ال ھتاس خپ ارت
 راپته | مات قم رو ار ےگ آس لار کلا رکن کد لیا ےس ار هسدآ پف اشا

 ارت ۲هزار ںیہ ارب ےس نهاد هات زدیم ےک سا بارک
 رب ےنا ےن فاش ماں نیمار فام یت یل نا مال ںی ھا ےک ار ۱
 ےک سا ےگ از ںاقنےس اور او سا ست را ابرد لر روا بم لٹا 5

 رہ ےک ارو اا درک الادوار ےس ل اسم ید ارج اروا قنو یه ےہ رواد عب
 م توکل اح ترش اسناد زار ۱ پرے ایند لی یارو

 یا اترا ےن کٹ ہیلو ۱ رر ارس سرر و آل رو اول ےس تم لنا بولت
 ۱ و تو تسرراز ی ین ٹ ګرد اےڑنان ےس نین اطر رو اات اطع اردک
 طب یکن حامی مس تخاذد تداوم بی ی از اط ت ەرت
 محلاطم عجک قاب موم لر |لوسر تنسوا دت ابات ایک اطع ن2 الاو
 ۱ تر مان از کر شر بدا د تم, ٹر اھاددا

 یکی رز کس نشروا تیر لم یک ماد تر الان ارد ین
 گیرم ترادر فاش لا اخلم ان فرد تب اشس
 یانو ےسزارٹا تر لپ ںیم تیا کت نسو تردهرد | ےک شد طور

 لل سز خا ےس کلا 0 اروا زر ۱ما نالعوا شد |( نمک نس رها.



۳۹ 

 ۱ بت رویش ورک رس رو سکب دیک ابر را اما اکے ترک

 ینا ویک ترس س( لە ئاکر د لیا رس ںا ےب و رک لیپ سار ]یاس

 ے گرم هر نرو یہ ےس ارش عبد

 ےگ دلم نوا اح تسر زد ےک فرصا الفرو یک فلولئا ےن | یف انس ماما ںیہ

 ۔ ساز از ےس بقل ےک نس ضرب یتیم ہجو ی اروا ےس

 تقر سبکی کج لعت ے یس ماد لا | با ا ےن ین اش ما ۱

 . تک رص ٹ یوم اقرب سز, اتم ےک ںوما اکی لاتو یقین م ترا اسر

 یف ےک رک تعویق ہت م ےک سا یم لات روا لس دب

 هو رگ قیاس کت مت
 اکا | نح اک ع وشو س ا ےیل رک ےک مارو لرد

 شیره ر سد یی هیت لوٹنا ور ینانہ 15

 گشت اےس تاب سادد ےہ اھھکر چک شتاب ےک تنسو باد !شیسسلوس»
 ول وق سا ےکر آه یا تنه ورد نیک اش ماا ںی فیفصت پد
 ۱ ہو کے سوز ا یب 7

 7 رخ مار رپ تنمو.ڈیرع یہ ب جٹ رطب اکا ۱

 گیم

 ۰ ۱ : تس از کف م ٠

 رانا ضا ا شو ےتوس ںی تلفت باخ فروع باكا

 ادا

 نت یر و تفکر اار تی اپ

 بوت سارز لب | انا ے کرت 2 نإ ٹک

 مون رک اور کوے سخن وج
 یی کس ا ام



۳۹۰ 

 ۱ هد سازی
 ین انما م بج نور سا شید وضو سوار فو لر

 3ت شیت تہ
 ۱ : ںیہ کر وم نبی

 پر نانا کتری ةلاسرلاب یت اٹ ما ےن ںیم بج ۱

 سراتو اند مالکاک طے یا یک . ۰۰۰٠۰ ےن ںی ںی باا

 تشک م ےل یا هم هاو ی بردا اه متد در داسدال

 ۔ دود مع
 + 1 ےس لو لاک ۱

 ین شب تور تقیقحی کن اں ایکٹ فو باب سی, ۱
 اب یہ ےن ین اما ردا ید ت ا ےن لمس

 روا نایب تم جشن ود انے یت اش اس کد ید آر سود یا

 ا سینی رس ٹرامد غول هدایز ن

 E ںیہ س شرما سرم ی ید یب ل وصا ےک ب م ےک اش م 7
 هر کے رکو بت لال اعر اررخ نو انس دکترا صا

 رموده ار عن ہد از تب رد واوا کک اف ير اراد کاج لم
 لس اش ۱۱. ی یک کک اد ے ےس و که ننرککرکل گپ ٹی دحل سد تر
 نیر ی سو کنید شیوع لمر ی تر ات رک یه
 ۱ . يشم لر کب یسملا

 “تعا ام ب ی ےن ہفتے یھب ؛لاو بای "سل وصف اٹ ام
 ےانکس اج ایک در رایگان را یا )ںیم تاج کو ںی رکت مرک ایک
 ٦ سرب یف کل اھ باوعص ا ےئل ےک تو ےک ےس ور نمک

 1 مگس ابرار فاشل دنمنم ھا را باش ون باک لوکل شید یک یڈاٹہماا



۳۹ 

 کتیا ۔ےہ تاس تیادر کک رایطرج ےس ینا سرا ےس باس تیادر

 لوناخ 0 اد کنی ( یاد وز سکه بگه الکسا یھ یج اتں ا وددی

 ته پالس چپس اک ناس گر یا م لام ییرس تین
 سیو اک رم رول قت ےل یکن نیر ماع یھب فاش ماما کس یدک بس اکیس ا.

 . لم سقف ٹا لطم ک ی ت فیکس ا دکن اد ےب ہا س کیہ د
 باتکک ےک ما تره د ایکس ما م امنما یک اکے سرکہ ےک ںد رند ا نادر رت

 ترطب ےن ں وخ با مک نا رک فا سنتر شم ارد رک افد ےس تنسو
 :حل رش لوم | طرت راے رع نو رمی وے سوغات نسو رم( ام ارم

 ا ٹر اوت کت دحر کن زی اھ نکس نکا اک سو تم ےہ تی لکل صا ںیم ئا

 ےب و بترو | ستاد اپ ضح کد عید این یک نروادابا ےک نا ہو ہک لس

 فن ہک تر ۳ شرر نایمرر ےس نک ناوژ قرذ ہد ےب بال ےک

 عیار رد فن رو وچ سس نایمدد ےک نیہا ناردا س نیو ةسو#

 ۱ ۱ ۔ نت لی درهم ںیم یاردا ایڈ



 رانا
 ۲۲| سس

 هومن پس نابینا او سم م٠
 در اش ےک نوا م لد | سس سل سو شیره بل ےک ار تنا ای نور ود
 مت اڑروا 2 07 نہ مر ید تر بلط سه سا سد رام نر ید سید سلا

 کرو ےن شے ناما ے ام ساب ے شرع خویش ےہر ےکں ی ند سا بم

 ںی تک احا صید نره سرک وفکر دا جب (ے را١ ےک تند شیره ا
 ٦ (سز گعنم ثم: ےک زن ولا ناز دو ۱ رب درهای اھ ا

 ریس ناش مار کردا کل صاف س یخ اش اا هل د ادیب ےس سا. نب
 ۔ںی ےس ںی لدد رات ےک ما ما یک رکے ضا یر نکا ٹر ےس

 ام ےک ر وا س تش اإ ؛ لین ید ا( و ےہ مت او سرامیک ۱ 0 1

 تلوار تعم تااط ےن سکا ےس ےس یو رب م اقرب تب رد تح ارا

 عید یو ید تم یا کی شب زالن و قف تنے وپ ےک ے روکے کر شف تب ۱
 هر بز کله ےسدہ کک لو اس کت ساق رد اکا

 یر قره هی لایک ارو پدید کل یاب تسرپ تیا '
  (ی شر قزلز ںی ساقتا ےس اپ سير یک لس کد زا زا سم

 ۱ نوک ز لس ماع رت ۳7 او کفر کام | را ilu 1 نفس ۱



۳ 1 

 : لس 7ط سا ایدردا )اگے را رک مش نچ یی ںیم ےراب ےک کسو و مات

 ںوزین یں ایسے جر ۵ کسر مرت ةت نل اش( سا یک را

 و اشعه ذرت ارعا اک ما کن ارب ول ہفت دا کری تی ںیم
 2 ین ٹا ےب اچ ۔ بیزیلمراشهبسدا ت ڈک نگ ا ا

 + بس وات ریس هک وت ےک نات الور

 "مارچ دَر ویی کیا ںیم ںادوق وہ اور داد سی
 دیدیم “روا ی یہ ےھت

 ۱ ضا شر سس لب کید انب یک اند کد ! ما ا

 ۱ ۱ ۔یھت
ilںیم یوم | ےک بہر ےک نیا 0 یک ل را ےن بو ےک عا : 

 داد ایز تبع ا۱ کت نسو فییدہ (ک چی قز ںای انا ایڈ امام تند بام
 یھب ےس ین اش ما| ےس نیعم ےل یا ںیم کت ساید )ها تک

 ۔ بو هل قلی ےس سا مہ وت وود کاکا ماما ںیم اساس ا ںیم, بیت ہدایت

 :ںیہ ے ار
 ۱ ۔ هد ےس ےک ار کن وکیل 00ر رر سر

 یی اک یص ر می کرا یہ رگ اجا ہدایز تہہ کد اتوار راک یم

 خام | سی لک ایر نل ما ) ںیہ سد ل وک تاید د ںیم سا یکے ک ھما آپ توم از
 ` یدک رکنا نیت ضب ے ہو سایز قوپ ت ایا د درز ا لاوقا_رلاز ےس یا

 کد ےلیکرایخا سوت من ا باک فرار ارت رگ رامسر اھ روا

 ‘¢ اتر اغ ئاوا 2 تي ترض ںیم لیون ےک بت ان نیر

 ی
 کے اين تر ھو را پر تا



۲ e 

 ۔ا بلا نآ نر کرم

 نارمانر اک یا ےس بیدار داب هرز ےک ھما ماما ۱ ۱

 زد نیو یی دز سل ےن اما | شب اتکا ےہ بجو کت

 ۱ ظفح ]جهت سیم ہعومحج ےک ں ریشہ ہرزہ مک تاس شرع ازم سیا هی

 ۱ ۳ ۔ںیہ کب انا سنج دای

 - ہرے سیر عر (س تاب ےک ںیم تنشد ےس رتا ماما یمہبیترتاکب انت ا ۱

 ` ترج اش( ںیہ قلعت ےہ عرفہ )یو يک تم اما یدرو ےس لا سما

 ۱ | ی پر ی ہک ثم ےس راس یبا لیا لوم تیاداع اوج ےس یل سرا

 ساز ل۶ے اےس ا ںوہ نت نوت او اچ ۱
 سرد ورد عام ن ایرد ےک شام بک

 ۱ ۔ے ن التان ایمر د ےک ٹیم + الکل ب ساب ہنر وار رد ےک کارن
 لا یم نج بسا درک یک نی ا شو المحا ںیم تسداب ےک

 رول اش ب
 ۔ںیہ ر بس هد یہ شر نت سما رپ تحج کراس اکی رام م

 تونید ن رجس اب کل وکرم کد مہا یاری ےن تا نا نس
 و کس

 اندروید ول نیش یا لو یک بج
 اف روت ےہ اہل م عروس شیر ہ درکار رکے جد فرح کپ سم تا ۱

 "8 7 سل تج ورلڈ رو
 مو رو] فیحص یی ںی ان کے دی نت کت ح امش نکی

 لا سکوت ےہ کام اکران ےہ ازد | یزوگب نت - ں درو ید اما یک



۱ ۳۲ ۱ 

 ماگ ےہ اندا یہ گکب شم شا یک ارتب “ت وتو بال

 ناو سکونت ست نا ےن قا نام
 ناک مرض یکے وز “یھ عم اب انک یا ےن عا ۰ و ےک چ ےہ کد دک وتے
 ١ دو کلا »رک دا ماا کے یلدا چ

 بس سین تچ مو ےس ںی ںیہن سا تیره ۱

 بت بس کب سد ںی سا یک تک ہن ی بلطم
 --رےیایندنممایرذ فرما
 بیرت *نضاشیم یو فی نکن شدہ یک رود تیرگی

 ۱ - ےس اک »رم فتوی ںی بیر

iwدف لییل نیلا لاه ظناصردا گن باظفاعر رگ یا طاع ید  

 نرود ناو ج سیم ےزا ےک یداع تب 1۶ظنامرد | یز وب | تا ےل ت تارفخن ا

 رز کشی تام و ارش در نان ر یدرتردا تر تچ اونو ۱

 باتوا )ایک6 ور ےہ تط یکں و نوت و عرضول وع م نا ددا ( تو مکن نا

 بم پس ایا ماکے یز اس ضرر ا تلک کدو یڑب ںیم سج( چ کشک کی د ۱

 ل رکی کن ج جم ییا لس اچ ا س رتص ساب رگ ارتخا یھب کر نبا ظن اک

 . ے اند سیا ٠ ب گپ کس پری تذعم ںیم ےراب ےک ها ددا ںیہ
 پیوست ہی ےئل سا یک یکت بیحد یک بدل ال وبه نا ںی ر نم لپ
 ۔ںہ ای ھر وجو ےک ےن اد( سا اھت ایک یہ ضمنا ت کن ا ای

 مکن رد یک ان! ما )ار ہک یا ںیم ملے پ قیم ےب بج ج نیک

 ےک لپ ھلو حرج ہذ J 8 ٣ر ردا(ےترکس رکن یب نامی هداینر ںیرنسپ تاور تہ

 ناروا ےس ر تدار ےرداز جام گم | ار ( دما نیز ےس نی نیل ںیم ل اعم
 نسل رب ی داعب شر گز رس یيطن لا ی دار گر هه

 انجیر و تاب اه سام نیل ناج گری دا ساک یہ هس ای نیل ا



۳۳ 

 0ص7 تم

 واز رک ین افزا ی حدس منا +
 رواہ ن ارے اچ اج موسی سا (۹ سای قس ییہ فروع یا

 ۱ قر ںیتیٴل- لا ما کی شکر ےہ ییا تیک ضع هو 00

 قنات رھے اک مار ےہ نگ

 دہ مکے ایک ناخ اونم ےس مت نبا تاھا
 اوم رز ےک نا گول ج کے کر ارش ترم نے ما

 نیا ھچک ےک رکن تیلور یمن ا ہد وه
 - لو یکت یش

 ناف ارم ھے هاب ےک ناردوب هستند راهه بب تقیحش یر
 ۱ رفت ایا کد کن اددا رگ
 ۱ هو ڈو یا اماکن یکم ٠

 ae 0 راح سارک اوکو ا یان اب
 ۱ یو وک مد



 مس

۳۵ 

 کان
 . ۲۵۰۷ د ھ۳

 نب لیعامسا نب دوم ہوا ںی وبا ؟ ےس تیکرفا ا م تواب دا ماما

 £ تالاوم تبض نم کف عج دیت ذی ماكر م نغجلا ب ندر رغم | نب میظادبا
 ۱  (ےراٹفا ے بک ےس سرا

 ظ اردا ما| ےک نیش (اَسرالبد سیمای نیز 2 الط الا لگ ںی از ےن | اکیا« مانا

 یک ب شد یھب ارم کپ آے روم ادرپ لجار اب تاک اوری. خیس فرج
 انا( رص ظفحر یا روا کی درک ررش رک مدح ےن بک ھم کوم ین
 ترے الورتزسبں دخل اس ا۲ ام نا مریم چت یک ٹیرروا ا الا ل غش لم

 ۱ i و اوو ےس رور ےل ےک

 اکر داوس اسب هرم ماشا کت یدد ےن ںیم
 تاسف رنو س کد وکر دا ارز یاس را
 تك  ۔ںوہایگںاہد

 نسا (لداد ےتاج غی وپ ےک کرن اپ ےک سا وف نس یھب ماگ نج سی ےک ٹی

 تل ) بره ےس سا ( دو ےک ونا هتسیکت ال اوم ےس ازار کشیدم سر
 رک و

 ںوطواںورفنہ( ید گی )۲ں تشاو داب ںی تو ظ اھم. کردا ےترکم اف ۱

 : بلاک تررق )را تایآن تی اکیا 1 آب تریعب یک( بوب د ہنس ول للخ یک
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 ٦ ےس رک
 ساز يا تیم تضاد دا ترآ کاک افب ا سس ات یل
 اک تما ایکن ا سفیر نت ارد ظاهر راز تاد بوس چرت

 _ دوام قت اورم ےک یر اف ماما یار یک( سرخ ےنرکل ص اه تنسو تی
 رام تا بش لر ذرت فک
 گز مفید | ز کن رگ چپ تلفن ترش کن ادوا ےن رل ےس تر
 : ےک ی ضا وس نیفانلا ردوا

 ےن ںی یہ شنا ےس نوک )هد گر ماهور ںی ۱
 وہ تین ےہ رکن بسر اج روکا کا ۱ ۱

 ےن ۱ ۱ ید ( ی
 sS ن قلم ٹیک را نجر کر کبباطخ عن رگ تیل رکے و ا نب کیس اراک با

 یر یکتا | مدع کشا راک
 ۔وررک ںی باک

 : 1و اکراف ا
 (ےنر یر ےںیردا گی الان ہل سرما ےس تقداک 0

 رر رکنی يک اف سر ھا
 روا گچ ارد نی ناپ ینا نک کٹی عز نا ایا

 ےک سرد رب راکن یا پر ےک کک لا شفت س ےک ار
 ٰ ےس ای طب اف تعآردد ١ ۓر ض طب ۳ یر ازم ثمره قرآب ج اسب
 ۱ زر یررپ بجد ترکہ د افا ی ااا ںی ےرا ےک نک ددوگٹ یوم ساره
 ۱ ۱ ملک بت اپ نم



 ۳۰ ےہ

 ملا لو گل سده اچ ترمه کد اما ںیم یراق بانک

 طیف, تام گن دا ےک نیو تا دون سست ےک ےس ما اون لس

 ی تیره ی دار کی ہم ےک یر ےک "ھ0 رت کت اتالم ےس ترا

 مکه حت فیدح عباس ےل ےک < ثیرج تک ی بانو یھ ہاکی

 ےس طب اش قی نا ےب نکی یک شیره اب یا ایت یروزم یھب تو کت ائالمردا

 ( یگر ے فیراعا سس ید “فرص " (ترم در ردا ےس رپ بت مد نور اس

 تہ ےب “ےک ترصرعا ےہ لا لک ۱

 سرت( اد مانے 5

 یک یارگگے ار ببر بارلا ےک قند تیره ربات ا ےنا اف ا

 کک ا هک کت | ےک وم تیر ادیب یک مہیش ماکحاط اب ان تری یو

 ےک وش بات بیخ لاسر ہیر ش ماا مامن نا طا ا ہا هارزا نر کت

 کک ییہ ےک ب اکا ےس فیید اعادوا سہ ےتررکرگک بابت
 یاس ےک تورد | تقباطم جارت نا ےخیداعاددا مت باللا
 ایک ا کس ازم ےک ساز کک ید ی شب یراو ی رب

 لایخابا 2 سس با هل یا پی اپ گے رپ ا ںاد تیره هد

 ما دیک
 تارا لعم ارت قوم شمع طبس( یسا) ے گراف ماما کدام چیت

 رام دارد او تا تدب ماا کن ج لا صد اکا کس و یکی رانا هل

 لا برا سوا ا6ا ددررګ ا ہد ےس ں وسر ورو ی ابو ددر کر یکی راک

 شن ار اوشو سات ںی جب وکس سبحان انل ٣ےس یخ کر( واظن تقد قانا ںی اتا

Sdلعن یوم ےگ یس | ےہ ارو تم اکر بلے ثیمحہدردا ںی ےج اچانک ایک ر بم ا  

 یشم ۲ ۔ دود وگزتک نا قن کاکام... هجرت یرغل ا هتف چوب



 مم یہ 7

 : ( با22 مج یز نر جارو اکل اوا ےس غرو مد اوال لاو با

 بی انکے ی کرک گی کیک کف رود کیا( تیک کار ہک(
 ما تمام ابا ترس سج ع ١ےہا تم بس ان ےک سا ںیہ ےترگے جلف هک

 بکر بلا خرم قم رگ نا ظذ اھ کا یی مکرر کد یت یک داف ںی بات ما
 لم تز توتو مر و| ت ادر عزت ضم قلع ب دارت سا ےہ ء۹ ےیل ای

 ۔ ےس ۲۲۰۲دا یت لٹ یدام | لضتان کیک کرو | دار تستر ہد) برس ۱

 ددا ارت ا (دعب ےک شپ و شو اکی بو ط یکل اس وسر بجے یراق
 صف ا تیادا نیہ نب یب لص آر رپ امی ت ںی نند
 دوا مسرو اکی کف یل سا سما نایک اس ےک رح نیٹ اس او ہلا

 گم اچ ا: کن تل 1 ر توات یک تما اثیداها م اقاوم ےک نوه دا

 ( گهر کے سریع ل وت کی ہا را ماما گہ یم سرا
 ا ل ناش ر سرد لغ یب اروگار انہ مج( دعب 2ک عش ترم ےن دانی ماما بج

 راس حط گآ یک یز ترم کی ا تاک شاید لرد اک ارو گر ےئماسس ےک یز
 ۱ زر لی آل صام یر يک اف اا ٹی ت گشت زارورددردا گن سایر
 گرا ر ےل ص اسیر اب ھے ایران ما (ںیسع یھ 82 کن امر ےک ےن رک

 اوتیسم | ںو ےک رام تیر ا یکم عرب کد کد اردت کن رام 134

 ۱ او جو اهر کس نره نوح دال پی

 ابر میان بانت ارتبط رص ؛اطدا ایابدخماپ کرازک یه ایکس ور
 1 زیا اه یگ ےک اندو ریت نقل اکفٹیداعا عضل از, گر اپ سنن کی ےہ

2 ۱ ۱ ۱ 

 دعب ےہ ن آر) بانک ا ںیم ںوپ اک السا دق
 رد بلا وارا پس بالغ اد اد گه دایزےس بس

 7 اف ےک ( تع روا تے وکٹ سکے نا فل مز کب اا ١
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 ۱ بد سس یس کے ۷ خیز زی

 ںی یم نا ے رقم وک ںوٹم دل کیا 71 یرافب تن تیره قز ہم ما

 ار مر ۔ هتسایگد تار سینا ہا یم نرم ما دک ی یبا ںی

 سوو ا اكا تیار ئپ ےس یر اختر تی ںیہ مش دا ماما سی ےک

 ۔: ی تار ذر جگ یا فاح ین م ےس راب ےک ںوشزھع ٠

 ( تح“ نوار ی وب ی بوی لع کں شرم نا

 ضا ے ننک ل ارد ٹیم مدد )هست اوج گار گرید ی ۱

 باد یک ت تاب جے ت اض اتاپ ں وص نارعا ےس نار

 ۱ شیپ ) لا یم تاباھجکس ںودھ شہ ےس ںیم ناں

 ٠ ئاس نخ نورم باجکن جن شتم ییا روک ں تہ (ے

 ۔ےستارصم

 -۰ وی یقم ادا یگ قزل جم ت عحام کل ورح تا یک رخ

 حلطنبتح لا کت دم اکرم کس لاس ہد ےہ یل نج

 ۱ زا یش یر قمار برو اطاعت کف رع دارچین مک ا ںیہ :

 گیر و 7 وصی اه عسلویه یب ہک ایک ا رن ا ہى سبد ا تیره

 نصت سا بزن سنی لر تن تقتح ناک مرا کی
 ےک یت نی. پسر تیاور سوتی وار شعیوک ره یکاا ی

 2و گن اور نزد یاب |( بب ےسر رت یار ر لصوت رع یز یاس سرد

 نے عاد اے اوو دود اد د ول سریال هل

 لصق ہی یم لس ورک س سان بیع تا لایا تبع کشیده
 نا - ےہ کب دام کی رافب رب ںیہ یل اشد گ گدی دم

 اہ ہونا0 ےن بادن اهرب ثیداما

 فیش شییرم انحوکں ور ریا ابن ےس ںیم را لار گرا ا۰ی



a 
 ںیہ ہد ہر ولی دخت ےس نیہ ہت اسا ہو ےک کر انک فکس نا نیس
 دن اوست ی . . . تام ےک ن ا ی ےب ےک آے اس نا

 ےس ناروا ےس ہزتاسا نا کد اف | ےل سا ہر خریده فیداعآ کا
 نل نا ےار یک کراس ںارںشرٹابلا فت او هد | زتسلپ اک نیر تان ےس تالاف

 کسر دانا تروا ید ات گن بقا ۱ ۱
 یوزر لامر هارو ل وشرع یکا کد مو واتس ےریتنکس ا کت نت ایسا

 دا ےک تن ا) ھم ملا که بر يا له تیر رت یکی راغب یک سر
 (نآرضارشا باک انس اک مر وه اش الت ناو کیا

۱ 

 ت زتخارورشنایرد ے انا ےہ باک از بس یر انہ رعب ےک
 ای بسا لسا یقین اط ےس نار ہاڈ کت کا ںی جم بانک کچ
٢ 

 سہ تک ماس ےک نیقی السا نا ۹س : ۱ ۱
 لس یخ ےن نا ید یدین ےس ےک تیل شاکر امی

۰ 

 سا ۱

: 
 ےہایکد وا ےہایکت الا ےس ےس ار ا اصلا نیا ےس گورا ما

 ریت ےن یل ورا ی رم اش یب یی کا ران
۱ 

 لنز هرم ےک لاف لرد
 کن کد ورک -لو د ںویکک بیرت لا تعریف
 ا ےس پی

 اپ ت انو نوش سیا دادا ا
 برت یی سو ےس مالعا ار کرا بات وف کش یم سا 1 راب یہا ٹکی

 ںی سی راي نکن جانچ پاک مکن ین اڑا ان اک :

 مم۷ یرابل| ٹر فمزاذرخام ( ار



 ی ےب یار ج

۱ 5> ıl 

 بی تب دمت کی یش یک اتار تاع ےک ید اب لا ددا ںی
 ںویرٹمنرم یکی رافب یکے اف اک تہب ایی ےک ےس کد ادنا ا اغ تلالجردا تک
 ےس ںیم نا ےہ ایکن ای ےن نیس ںونظلا تشکر سیب اپ روپ فسا دعت ک
 ۔ ںپ نر مورو یب ترس یر

 بورس لویس نزلا لاج فاح ۱۳) یراقنا ةدمع عرشی عش قرت نح نجی ر ا بر عفا عرش یک مکس تست ۱
 یرا دا حف رک کز تم ن القار نا تاعدا ٠ عیار شک

 رم ۱ ا" ۱ وروہشم ہدایت ےس بسی رد | با ںی طو سرر | سی تس ںی رض اچ
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 سیم نین ؛ ےن وہ ادیب ںیم رد سم امت. یہ ےس ںیم فی و احد ار اروم ےک رعب ےتج ےلاو هد ےک اف پر ےہ یریشلا یاب لس
 کرے ترب ےک لوک سا ےہ یک زیرو ادرک درشن اہک اھ
 می لس ام شم ےس ثیره ا ںوگگ نا ددا ےگ کردا مت ها ناو اچ
 راس یرافب ما ا _ بم ن ی اش ےک یر ا یز سار تان منا ےک
 فیلا کر ےن لس انچ ۔ ےس ناور ر کرو | لانشیررت ےب ےک نارو تاک

AULA ۱روک کوو تر رکن ایر ےس لزادد برق[ ےہایکات اما,  
 ہے - ناإتاد ال

 48 ماچ ا ےب ےپ ندرعم ےس کس وہ ب انکی ٹیداعا جہا ےس ا
 را اک رم تم سیا یی انچ ۔ ےہ کب ت ( ںی لاس لود تاس ۱
 و ما لی یک ےس قهر سیل.
 ۔ ےس ہن ار نواز مبل ترم اعم تر ایر ات رشوکتاقالم اے مش ۱ یک یدح قرار مس ےک ےنوہ چھے فیس یک ا رد ۱) ا لب ةيد عیب کھ رود لب ذب نح
 یف اک ےس ےک تیرہ تک یس دا کک |یرار مک ما | رے یا



 و

 ۱ ۱ . یو تیددار
 ۳ ار فکس سجے زذ تو رد ۱ یم کرا ین کی راب ماا می یر سود ٣ر

 عابر سه عج ےس کو اجرب تاطابنتصا یف ا گراف یم

 ثیماعامرم س ےہ رد | ې لقت ں زود تیر قند | ثیرع تفر فی رام

 ۱ ۱ ۱ (سجطدا یں

 ` ددا ی٣ نایعمردازنا سل ام ےکشیبردع ابر ےہ را ما ا مد ایر سس )۳د

 چ ایک م اکر لو ار نج ےک یر اہک ےس شیره افح نجس اه چیٹ سالت

 کپ ساکت کا اش 4 ید شرک ای جب ںیم نازک ۱

 هام. و ییا امت کن ا با قم فیدح لا مک لس
 تاب لنت جز کی سه ادر هدایت سرم کت رم ناروا کا ےن یراق
 ۱ ےگ | ےک ن اردا یز ف قادر یر ولی دک اہ (ےس نیر و غ اٹ ہد تشیع ںیم

 رزق ٠ےک ار یکی ران ما تلح ےک ن ااقپا د سرخ بود ایز تبسنر یک ر قان ےس تالا

 ا یر (ے جید دایز تبشر یک

 اکہ ٹیداخا نج کا۶ راغب ع ط اھم ےک ے وپ للعم اش ا جد یک چ( ١
 اورا انچ ےہ تہ تبضب کت یداعا ہی سوپ سیا گرند نا ےااییک
 میگن ی لا یم یم اتم ترم ےہ ایام لکھ نه ںی ںاہ ےک گاہ تروج
 ٠تین لم کر انب یمن فیر ملا اکہ جد ییا ےہ سیم کا

 شرک اب طس لس! انب ا ار وخ رک و نفت یو بس رپ دا ےس کد یر ترذا

 ہی این( ےس ےل رم و درر ر اتمر ناب تہہ ںی ثصلاعرد تیام نفت اروا ںی

 شے ید اہم اما ے راسم ا یا ہال ےہ ایکت ارتخا تیت سا ےن سما | روت

 7 ےس ما ا ے ید ا 17 1 ول ) سا علم هیدن سل ما ںی رک انس کسر! یگ شنا

 ۱ ۱ ۳ 6 سات یاو ترص .

 ہیرا کب یو سيد بارد فیل عترت
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 را اپ! ےک رے دره یم سین ما اے ال اعتیقف لایا
 امر اس ےک ئانا 2 رو | نم تج ترم ۲ ےس ایکن ایپ دگر ررک کل ودان ا 2

 ادرک کچی کب بس نا سایر پکن ا ناعم ےک د ایہ ےہ | ےن رل اا ددا
 نل ا ف دوو یک ر سور غتمرو | خازلا نلت ٹیدعر سی مس رت سا
 ون سي بام ےک یر اي او و ید گه رالی
 یکے العرا اس ےک ن اس اتیا رت دا ظافلا نلت سایر رم

 ۱ ۱ دہ ےہارکب وف
 ۱ لا یرافلا تلق لضف سل الاقد 31

 و عزا لس ہد رت ےس نا گراف یم سیصد س اہے ںی گیت
 یا ررککا تلق هیفررکللاولاق ۳

 ۔ ےس یت و مززا ہدایز قیر اه تم سيب رگ یاب: اکے دره
 روس راز تابن تمرر کمر دا مرا شیرازی یم

 ۱ ررو+ش ےس بسی ناں ی یر شیر اس یی ے ثس.ه اظ نحو گا ےس تب سد

 ےن شیره الر رم ےہ عرش گی فسا هرات ین اتام عش تدوم

 رشت راس بس ںی تر یب سکو اک اس چي
 . نیل کلام ورود بس فینصت مش رت یط قل ارمغ نب دمخ ا
 )سگی - یرزنلارطحارب

 ےس تست ی س وتو یاس سس ا سرم بروس ادب و س س

 ا ةنسل | حاف ردا مو رف ۲چ یروتلل ء اسال! بی لت نر ۱ ۱
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 3107 کر سا
 م۳۳ سا سس

 انها بیش دا یادم تیرا مو کا ما

 ےک اوت ےک بسر قں یم نن ےک ۃاور رعد رم ھت مارا اح ی دا

 نرم, اعم ناشر السا کلام پز نا سیل ملل

 لا ارت قیرح دس رم غیا مس مات اروا هکر قس) ےک هری هردو ماش

 کره رم ےس کک ےک تیت رب ںی ٹی ور مولع ےھت ایر پردا اتش ےڑپ پک
 :OL یکتا تستر دات اچن ردنا

 و زا ملات ںیم ہت لپ ماتم ےک مر فلان ما ہت مراد یھب
 سیتی قشم یکم ر زور لول نا کت یا" نیلا بار روم

 ننه کر یار ارت باس پت سبک 7
 ےس بس یب انک اردب ےک نیم کے سا ےٹرجدداک بانی اردک اسید یرافب جد

 ۱ ( بس ثیده یکدم رد کس ہر یتیم فیعض
 یت لرل له مند | یک شرم کب ات سا ےن دیک نیل لو ما

 سر اروا سا ربات سیده نیر ترک رد ی تط یا سام

 لرد شر درم کجا نزار
 ار رشت لا سز اد ) بیا نرل ہوکر یل ےس
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 نکس ما
 ۶۲4 ۵ ےس ۲

 ید دلا عی رض چسب ضد مانو ادا ۱

 ےک ن اسآرحیرد ارعم ب ما تره ےس ملع بل ےس ہادی ںیم ہت کنت پا ناتسجضر

 سا ا ےد داد ولا ما ا ۔ںیک شو سیدہ ےس 27 ترکمن روا ےس

 ۔ںیہ ( کل صاعردار یت رح یکے سر یس نیترات اه اس
 ورد فسا بس دا بیشه ایران ما روا هستش )

 ۔ ( یورک تے و اولا نھی ) سہ یش شرع ےسوڈادوبا ےس تی.
 اکرم کد یر اس یاد کیم لپ یک ظذ اک کد ادوبا ما

 °` 4 و یاب ۔ںی یک ور چت بہن فرع رأاد
 کد ۱ مس ساق یر الاما

 ۔ ق ای تاند ورمل( رمل( شوو ت ا لب مش دو دی

 دام ںی سجے ایک ات اکا نیا سیدر مکا 12 )ار

 ) 2 ۓ سا ںہ کب افت نم نرم ےہ شکل ضیا ۰

 ےس ناول ا ےہ ای کاخ تر ےنرکے یں وود لخت اگا ترکی نکا ےن ارراا

 ےب فرم یا تر سرخ ی نفسر عام معمار را
 ۱ E "بال
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 ےس یج لیک ماتا یسرگع ےک ورم مات نا ںیم اد لا نس ےن اولا ما

 ماپن اردادبایکل ارتضا( ںی رشم اکا يعر تکان سازقف بکس لک يه سراب

 ۱ ۔: ضس ےۓلز س نفسا اعم اعم اف ا نامی ال یا هرات

 ۱ نند گا دو اہک با لام تسکین مول

 جزا ںی نیر ماکحا نیما زر ےس ب ات رخ تیا کی
 تیل وب انک ا ںیم ںوقبط مام کس ارتفاع ) سفت کہا

 نر اےک ب ہاز .- ںی لوق ےک قند ال ےل یا ےایک نب فرش اک ۱

 اچ رک صام تی تی کام ( نکن ییا ےن )ےن باک سا ووو اإ ےن.

Nدالب مم لب اقا لا - سا بید | سات اسامی اه  

 اے ایف ےک ن وکم ے تہ ہدالعےک ناروا ےرنض ا ےک زم

 7 ناست لبا نباید عا سیم ےراب ےک لال د ےس نا پا )چپ باتک

 ےک ین ارد ایش برس یابی یمن الخ نکے ںی
 ےک فیداحا ےن ںوھجیۃنیزساہدامد دان ز ترے نیم
 ۱ تلاش صد یر کما دیر تشک

 ۱ زیپ کس( ن نا تیتر راد ما ات
 ازت بتا ۱ ےس او عام ەد اے نا ےسانایم ےک رار اکا

 ۔ ےہ بارک کا کا کک زرت عم اجد باک

 نایب دیر رت ثراع| ںی (د) ۶ ارول| نسر بالا دارد انا

 تساوی سا ںیم می قہ حال یی لای س یس ایک

 ۱ ہو ںڑ یر بیس له قے نارچرد ا ثیداعا جگ یر باک ا ےس ل

 نیس روک تعریف ییم يا يا و درک کک
 ببرد کم شیره سدا ا 77 روا ور ےن کا وقف یردزگ

 ارس زیست ٹاپ اڑی ۱

 ۔ ۲ السا نامر اہ ام ا.
 دیشی ××



۱ ۳۱ 
 ' :ںی تیک ےرا کس کل ےکدد اتا ها

 . ںیپ سا بج یے ل تقوس ا( تیره امر دنس! فحش راول
 قو دوم اہک ناب تی یلاددانس ا گر )قوا والم ےک نما 5

 . گیرم نیضے ۓار ید اج )یک تت یے :آارا/2لس کا
 7 ۱ نر ےہ رت دین ۱ 7۲

 لند نیب یسک یر شیر را نفس پاستا لپ
 روش بز سفر شک عش ن وتمر لر باش عش وتمر ین ٹی لا ب طق
 و یا
 ے یم نیر مانے درد( چ: الط کت عید زا سکہ ہت کا
 ۱ ےک رن سفت بات ا ۵ لی نرو یس

 ۱ سس ںیم س
 ے رواروب ایکس ی سا ےہ اوہ 2 افرا ےک ربا بوتا ییا اکو ونادوبامان| ےس ہرہات ںیم لاع ار
 ۳ ےک ناوم ےک شیدات | باوا دا داکا ہد ضیا کس اور



۳ ۰ 

 تک كارو اتما
 ص۰ 7 [تپ]پ 5 م۲۶۹ ب

 اه

 ۱ نا ہہی ویل 7ر و مر 7ج ۱

 رقم ےک ل وصول ریست. رپ سیم لند صوت مک ن اسارخ ائ نیرتلا
 ۱ اورا ےس تہب ےک رت اا ۔ یت ئوپ یم لش تالو کی نت ما : رکے سالک

 تیر« یک نب ناس قم نیس نیر رجل ں یم نج یا کل صا تره ےس ٹو
 - ۔ںیرککل بام ی چروط صفر مان ےک ایل یش
 ؛ اس ایڈ لا اطا مات( ےس ښو رک ل ضد شرد ا

 مااےکٹ یدع دن مپ کل صاھرد ار ںیہ نکس ےس ترم ام یز اردا ا
 ٹی اور لاک ید طفحم کراس ر" ٦ تافص ہا کف رحم کی 7 ےگ نب

 ی یخ انجام | تافسک بنو رو وورق

 رحم ا رح مان کے بسن کتب بانٹ ےک فرق کھ اں یتیم
 ردا 2 بل سو ورک( یاب ثیرح )یک مرت ی رالی( نی

 ۔ھ سرا کی کلوب شرع ےس نا

 ۔لر ہں مل رر لوٹے بای یر تافد 8 اودھ ا

 پات نا مم یز ېس ایک رپ باوا ما فردا وک اج پا ےک رت

 یی بس یگع طبس تییض,نئكر تر یب انک !( ےہ کال کم حاج "ےک وہ کن س



pe ۱ےک ا ار  
 ۱ تاب د کف مش حس اردا ے | لر ورو "ےک ثیرهرب ےناگ تم اما ےل ابا
 ےک ایہ ن لتتم ےل اسم نا یی کات باران زر 0 بام یر ےہ اد

 ۱ ال مدرک ایہ یک ل اوقاد بہازب کات ےک ں شیلا بی

 .“ثیدعللع ںیرخ[ےک سا کے ہی تیب وحن یز ایا کی نم رت عماج باما
 دنیاساد شیداع | ) ںیم ںی ےہ یک اضا ےس ما:ےکل لعلا بازی یف قتتس امت نھ

 یی درک می طباشرداِدع اتا لدتا ےس فارع تاو رفا

 فہر صل | نیرکبوآ ین پیگیر کن مرت عم اجب ےن فرم الم ےس تب
 شل ذکش ن وتمر یلبنش بج ی ناروا یک نوا لالما, کم فل رس

 _ _.یگژللت



 توام
 رم )۰ سم ٤

 . ةجام نبی تبدضح هللا دبعوبا ےہ ہی تین رو مات رک ۷ نیز

 بلدان ورشارکل سام یر مل سد ایپ ںیہن ےھت تی ظاهرا نا ما

 کی کام ماما سہہ اھ نیا ہک” رس ےک شیک, مات ارم

 ےن ناک ےس تب یھب سام نیا ماہادوخپ یار ر ششم یہ ےںودرگا تم

 ۱ - ںی تہ یدرتد ایف ا لب 4 اچ کت افر شرم

 بیڈ وچ ا )فی صنم تب ےل اع یابلنبےک ٹ یھب امن

 قل بعت اورو اش روٹ ار سوا "غم" گپ آںینا .

 یر ھر ٹی رم زکات )مشیر عم زم
 ۱ اور ظفاح

 زر رو کرس رک را

 ۔ ساب ذج ےک) تفت ات | تر زو لو ارو! تا ا

 نایاب اول وس ازم سات تک ج پںم یش رب ںیم ریح ام نب | ننس

 سرا ے نوع چے اوس ںی کک شرور اڑ ہر اچ تحت ےک باوا

 ۱ ۔ س (یرھکر واج
۶ 

 ۔عغ اب تافد ےن رم ام نیا ما ا سیم ھ کم



۱ ۱ rrr. 

 ےک رح بتر رع نر اتردا نیرّقش ےس تم
: 

 و دے وت دان یہا لف رد نیک ام نا ماما 0]
 شی تک در را بر ذو دوا نت اش

) 
 ےب اج اہکں م اک ےس راک ارباب الا )ےہ این اض ا یھب اکہ ام نان اس ےک
 لطفا اس یاب یم ہدایز تیر نک ا اےس رانا منے الخ نا گام
 نکے ایکل ا ںیم تم جاو کہ نا نفس لیک ےس بس تنش ن وتس ر کد اط
 یراد ننس بانک باح ماما : کے برد ےب کت فل ازم کس ا ےن فرد الف فی
 ین ذ ما نئارکی یک اج بت مک دعا ےئاھجکے جام نبا ننسرروک
 ایده اروا سل ٹیپ نج یہ کت یا رفع یک دوام یب

۰ 
 ےہ عی ب بالا
 نفرت ورم زا کاخ بلا تاسف

۱ 6 4 7 9118-7 
 یر قم یزمت عماجرو ار ژان تست نون ایا

. 

 رب تھککں یر کعبه لو فاع ۔ رک کے ساکت رد رد

. 
 ےل اور شرم ےس لوا اد یار ام نہا ایام نا نفس بانک
 يالا انگل ر وچ یک صر د | ےل وا ٹو نک 1 رز

 یبا نب بسیج ر کس نان شک کہ یا شرم نم یب نا هیچ
 ےس کلا یہ بارد ارتداد ریز تب الخ کا بت اک بیج

۱ 
 بسر از يہ سن تاد ےہ یار گه ) یلدا کل یاب

 (ںژیدایددد ود در قاب ۱

 اؤریمد یلسوم نب نم بن | یھ یر ےن نکس تہب 7 سا یک ام نیا
 حابعم ا۷ رت لوریو کد لب مالی لرد عنہم نوتمر

EE ۔ے جام نیا نس یلعہج ازل | 

 زار



 7 E ےہ

 نیکی اوج ورو فیلاتی یک یالس۷ ا علیرختلا فان ام ةنسلا باک

 ےہ ادا تن ھر مانے ل ےک ی سے سا ےہ ہرن اک اعاد قی وآ کل اتا ترم ی ےہ
 ہللدح او دب ےعاو هل آی عو نم انیس یلص دا لسی ۔ھبل انارو ا یک ابا

 5 ۔ نیم اعلا بس



rw 

 تا باس ساس سز سس دیو ذاتس کا سو ات :
 ۱ نشیلا سا سبب ی بد کہ اے اھ برد کک
 ار عهده اہک ہک روک یت ارپ کک ی ہل" ج سه
 خیر وا ا یگ رک ہا رنو ےس ےک قم فر “نتو ےک هیرولا ںیم ےسراپ ےک
 ین یک تن وکی کس اسا سرد | اھم اگ یبہ ات ےس ےک ته طبس ون ےک
 رقم سا مات ہوتے ٹیپ ےک لسن قسرا هرو* نل ےس ۃریر دبا تزعم د: با
 نت سر ںی ر فح ند عر یدو ںیئاب ہد درد 1 3 تن رکی نا یو کس
 7 کر

 ب کیا ۓ٥ےرول |ے نیس 1 امید ۷م رک داد نا ےس نایبیا
 زر نوع س نج و کشیدم بیس ته کلان

 ۔ں ےل تر وج یہ بد دا با ںیم لس. ساکت اکو تالف ےس سو
 اید, لیعففر روتر اکل قلی )

9 
 را که سو وکر که یرد ا ان نج سد تسر گلو ا نآض ںی قا



۳۳۵ 

 بی هی ی خاتم شا لطم کہ ٹکٹ
 ےب مپ ںیم یخ تک ہود سا ےک هییرولا يس لغ اش یب دن خاکی ارث

 قاط کب خد شاتر یو ي تلفت ےک ںودیخا هی ناسا

 TT تا زا ا ر

 تر ںوب اکا کلا ہنوز ۸ ی |هنسر وکار 1 ںیظ اطیا نم کا زا مر راس نار نباروا

 انا ےن لوح رکن تا ںور نس یک ایک ماز اولا اکے کرک ےک ت تایادد ما

 رکن ا قلت رام حبان وڈ ای مارتا کیم ذکی وک چپ سار ہت یہ دراز
 تو ےس یے ساتن علق یہ

 ۱ وکت الاھ ےک ںولوارر واو کسا ہکا ےہ یدک اسوار تص یک یب اورہ لوا

 ۱ اهر نا اےس ارد اء ےس قم دیار دوره شی

 ` ےہ نا فسا انچ تایہاد | برج ور رج مانگنا رتو | شم مم تی سیم
 قسم جگر اور یت

9 
 یبا نبارد | ناسا 3 2 سوپ عيد با ات اش با تخح

 ور بکس نما سا ےس (نسووریش) سن دو ےس سیٹ العريش ںی دجلآ

 ۔ ےس ایکن اب ںی تالا یک ںزادد نا ےس ید یک کیجے یھب "لم
 کن ملک یا لع *ےس ںوف ا مزتع ای او تفس لپ ماعوت لوت دم سس

 ےس ترردق سما فا کیس ہریقع کن ا کن ساب ےک ل اذا ےک ناسا ری تاجر

 رپ لنت را ۔ےہ قل اخد کل ان | پا ےہ درک ا ےن یادت جت

 ۱ ۔ںی ھر رەریقع فات ےس نون ا ماد ہلزتعم ںیم نشو اسم یھ وا

 فلتر ودر ںوترف دت از عرس دعب ےک نا( کرت ر ب لت مارا
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 7 رعنا هرز تذخ و کے س ںیم نا ی ںیہ تاج ٹی ٹرک باک
 ے توپ طزتعم ماظن مگا تاک ںی دا ر ےترک ایم مان تیک

 قمر لم ےک تیب لپا لاردالع تزدحوج) نیشن ےس ںی نازک دن کک نادد ۱

 دو ماس ین اب هرطو دی نم | را نباردا ناسا کاتی ( ںیہ ےک یش ر لوپ باع امت
 یے وویچ ےک بہ نج بس یر ںی تات لا

 یتو فرش لاش ن شرر ی( کد اتر د | ٹالخا ںی تای فن ےک ںوتز رحم نا
 (یرسودزروا ۳ ٰیرتقم کس ںوعشر نیب اط(ث 1, کا ری د از ے اج لا

 فن فرخ ےن جاتا ہراس ب ۔ےت ل | روس ںیم ل ےک دق داضق فر
 ۰ ۱ بس ایم لا امد ا لوہا

 نم ٹا ےریم تد کنگ ےک قم سما کن وز لایت ےک باک ۱
 رب تحرک اردا ابری خ ن یا٢ ب ا ننی ھار ۷ بال سوپ لنز کت لوم برکنار هری کله با تر
 ۔ ای ٹپ یا نکات کوایک این ھچک ا لڑی اگ ' اگ کیک می اپ مککق لع ےک باتل ایک را ترش عدم کب اک ا یا

 هیت تعرض لورم اف ہند ابخ اید ھر وبا
 بزا ا لعلنا عر ۓیئجج ۃریرھولا ہک

 گرمی یک وت تہ کت لاک ساروا کب اتا فهیم
 گرام ار نو ی کی ےرا ےک پلا ابد رکں ای پرد ڈال نم
 ۱ مے کیر لا تر نجس یھب لدیروبا ےس ار ید قلعتم

 سیما گام یز انکا ے7 ءوسو نانا نمهنایذوع
 1 ریصما

 (فلو# ر



 و و

 غا ما پالک
 سبب تور اوتروا)

 ردات
 روشنلارلا

 نآزنا مٹ ناَتنزا

 یرافب تم عرشی ابا

 یدابلا مدت

 1 راہ رش پال

 _یدافب ا شا

 ارزادواا ښخ نفس اعم

 هارت علا لا
 کلام اظ جر
 اض ول

 چنان



۳۳ 

۳۳ 

(۳۸ 

TETڈس ےس  
 یٰیرلا

 ےن ا

 نامش
 تا زرار ا

 یڑاھا

 ق رلتسلار گنا
 ل خر و لار

 ۱ ماش قف زرد وم

 قم الا

 ی | 1
 یطثا

 ال ار ماسالا
 وو
 می

 اگدآأا

 م |
 با

 نارشلا
 لا نو نیا

 لارغا

 الا پٹ

 و | تلخ دا"

 سو
 نیا باس ریا ا تاب
 دابلاخ یر داعم ادا

 تم ا کالا طور
 روارتٹسکیربزلا لدرسما لوقلا |
 ۱ نسا ام

 غیر ادورذ باسا ۰

 كلاسرلا

 مح
 اوسبللا

 تاقفاوٰ ا
 رب

 زشیمارررلا

 اگاا لوا ف مااا

 مارا لوسا کا

 نييتولا مالعا

 نازی
 ما اوره

 ىنصتملا

 هرات



 "اهل رشس | ۵
 ۳٠ از یا نا |

 یونس الا چلا لاج

 گرایا هاشوابریا

 یر ایرنا بخ
 اولا
 اکورد ها

 زرگا
 اگزارلا

 یز اھم

 یر لاو ینا ۷ںیم
 دداتلارب نسی
 ۱ کا

 جرلصلا نیا

 رکن
 ۔ قارلا

 لی نيرلا لاج

 یر ایز باطن

 اگ الا

۹ 

 : ایس ا

 دوز رت ر تلا
 ا بنیا
 تراس عر تروا تیبا
 لو او نیا

 ذا

 يطا تلا |
 ليج |

 قفلالوصا
 قالساابرنتلا حرا

 ۱ لس را عرف مرور
 'قادلصالادفلا را غ ماع ون

 ٹرک مولع نرم
 شیر مولع مرقم ۱

 : شنا تعاببا 5

 پین ا ترش بیتا حزم
 ذیر | علا عرش ف یغلا جب
 ی دالا بیر

 منا عام

 ` . شیلارم و



 یرنمک ارج
 ۵ ۵ نابج نیاظناع

 یزالا املا | +

 . یا | ۹

 یروتلا | ۰

 غرض نزلا لاج | +
 را | ۲

 . رس نیا | ۳

 ریل | ۳

 يزل ٥

 ٦ | یزجھا با `

  7غرب نیلا لالمج

  9۸نشاط الم

 ہم . 4

 رہا نبا 4

 رکنا 4ا

 یا ۲

 رحس نا ۱ ۲

 رکن با 4

 یدارنب بیل | ےد

 ۱ نو رالف كا ۱ ء۹

 لاتعاا ناز |

 الو ایل |

fre 

 ںیگتاو نا
 تالا

 لیرعتلاو با

 تاغلل او اصلا بیر

 نشا تاقبط
 بی زرتلا بی

 از یف ہی اصالا

 باعیتسالا

0307 
 تا ون ا

 1 ےرتولا تیر اما ن توتصملا فلا

 تام فل رک

 تاعوضوملا نزلات

 رضنر ها نایب ی اج

 دیر رانی ملل رد ۳ نشر 2

 رات اقا
#4 

 - دا را"

 مرو



۳۳۱ 

 یژلارقسا
 نایعالا تایند

 تالا تازا

 مطب یبا بتاع
 تن را نرش اضف ءاقتالا
 بیم

 یت قلا یا نیس ین نص

 نازی نا نا
 ربل عرش

 میسر 1
 7 - . سی
 ۳ ریو
 ر ' نزلا قزلا
 4 ہی هری

 ۳ ۱ . رمال

 ۰ ذس الا تراعما راد ۰

 ` ىشلالوصإ یشلا

 ریس باک قالب زا ىلعار غ ۱ 4۳

 ی ۱
 یک برگ سارا موز تالظ ہر ازرار | . ۵

 کت با تصر کوس اک .دوارولا ۷۹

4 


